


AMIGA 500 NYT VAIN 2.395; 
~ AMIGA 500 ~ AMIGA 500 PLUS 
KYLLÄ! KIISTATTA SUOMEN EDULLISIN AMIGA-

'""'"''""""'"""""'""''"'""'"""""'"'""'"'"""" 
TULOSSA UUSI AMIGA-MALLI! 

2 MT RAM VAKIONA, KICKSTART 

2.0, SUPER DENISE, UUSI AGNUS-

Philips CM8833:11a vain 4.150,00 

~ SUPRAMODEM MODEEMIT 

SE AINOA MODEEHE7KKI JilDll~ MODEEMI· 
HARRASTAJ~ll~ . AJ.~S V T JA, TUHAN-

SIA TYYTYVAISI~~! Uilli '}, SIN LAl\JEN· 

NETTU HAYES AT~ E SOP V Ös, Ä OMAATTIVA)-

LINTA JA -VASTAUS. HÄIAIÖSUOJ;T"ru M6TALL1Kore~o. 
SALAMASUOJAUS, H 11HJ0'tATi N NV· RAM ~u1~rf 
ASETUKSIL,!;l'rSIS~NEN dj:fJE~MOIJAVA KAIUTIN SEKÄ 

VIIDEN '\l)ODlv~~Efru EA~61STAl_<UU. LYHYESTI 

SANOTIUNA. Pl\flEMtJA ODEEMEJf ET YKSINKERTAI· 

SESTI LÖYDAI J 

Supr;Modell) 2400 
!24009PSMAKS. V.21 'V.22 V.2291S) 

SupraModem 2400 Plus 

895,00 

1.295,00 
{9600 9PS MAKS. V.2 1 V.22 V.2291S V.42BIS MNP 2·5) 

SupraModem 9600 4.595,00 
(38.400 BPS MAKS. V.21 V.22 V.22BIS V.32 MNP 2·5 

V.42BIS) 

HINNAT SISALTAVAT ACCESS1• 

PAATE· OHJELMAN (AMIGALLE/ 

JA RS232·KAAPELIN 

~KIRJALLIS UU S 
AMIGA HARDWARE REFERENCE MANUAL 160.0-0 

AMIGA ROM KERN. AEF. MAN; Ll9RARIES 250,00 

AMIGA ROM KERN. REF. MAN; DEVICES 250,00 

AMIGA ROM KERN. REF MAN INC & AUTODOCS 250,00 

AMIGA USEA INTERFACE STYLE GUIDE KYSYI 

A9ACUS AMIGADOS 2.0 INSIDE & OUT 160,00 

AMIGA C FOA 9EGINNEAS 160,00 

AMIGA C FOA ADVANCED USEAS 

AMIGA SYSTEM PAOGAAMMEA'S GUIDE 

AMIGA ADVANCED SYSTEM PAOG GUIDE 

240,00 

290,00 

290.00 

ADDISON· WESLEYN SUOSIT· 

TUJEN KIRJASARJOJEN 3 PAI· 

NOKSET OVAT NYT SAATAVILLA 

MUKANA UUTUUTENA M YOS 

AMIGADOS 2 0.N MUUTOKSET 

~ SUPRARAM 500RX 
LISÄMUISTI 

1 2. 1, 2. 4 TAI 8 MEGATAVUA FAST AAM-MUISTIA AMIGA 

SOO:LLESI ! NYT VOIT KAYTTM SELLAISIAKIN LAAJOJA 

OHJELMIA. JOISTA AIKAISEMMIN OLISIT VOINUT VAIN 

UNEKSIA ' SUPAAAAM 500RX ON TODELLA PIENIKOKOI· 

NEN ULKOINEN LISAMUISTI, JOKI\ KYTKETAi\N ASOO·N 

VASEMMASSA LAIDASSA OLEVl\l\N AMIGABUS-Vl\Y· 

LAilN. TARVITTAESSA MUISTIA ON HELPPO LAAJENTl\I\ 

MYÖHEMMIN PELKILLA PllREILLA. El VAADI ERILLISTA 

VIRTALAHDETTfi.. SILLA OTTAA VIRRAN SUORAAN 

AMIGASTA MUKANA AMIGABUS-Vi\YLAN LÄPIMENO. 

YHTEENSOPIVA MM. SUPRl\DAIVE JA 1\590-KllNTO· 

LEVYASEMIEN KANSSA. 

1 Mt SupraRAM 500RX 
2 Mt SupraRAM 500RX 
4 Mt SupraRAM 500RX 
8 Mt SupraRAM 500RX 

895,00 
1.480,00 
2.180,00 
3.580,00 

~ TARJOUSTUOT H ET 
A19SO 14" MULTISYNC-MONITORI 

GVP COMBO 0301882 22 MHZ/1 MB RAM 

GVP 680301882 26 MHZ/4 MB RAM 

ASDG DUAL SERIAL BOARD A2000 

FUTURESOUND AÄNENDIGITOIJA 

LATTICE C 5.10 C-KÄÄNTÄJÄ 

DIGl-PAINT 3 HAM PIIRTO-OHJELMA 

XCAD PAOFESSIONAL CAD-OHJELMA 

A2068 XT -BRIDGEBOAAD A2000:LLE 

A 10 COMMODORE KAIUTTIMET (2 KPL) 

2 MT SUPRARAM A2000 LISÄMUISTIKORTTI 

4 MT SUPRARAM A2000 LISÄMUISTIKORTTI 

2.700.00 

6.000.00 

7.300.00 

1.500.00 

525.00 

1.490,00 

295.00 

1.595.00 

1.400.00 

190.00 

1295.00 

1.695.00 

TAYDELLISEN LUETTELON SAAT TILAAMALLA ILMAISEN 

""ERIKOISTARJOUSTUOTTEET' ·LEHTISEN POST/MYYN· 

NISTAMME! 

A2000 ja A3000 tietokoneet niin edul
lisesti, ettemme edes kehtaa mainita 
tässä hintaa! Soita ja kysy - takaamme 
ettet pety! 

t?i 
--;/ .:.:~ U U T U U 0 El 
~\.--,. ,_,.,,..... 
Detuxe Paint 4 vain 850,00 
NYT MYÖS HAM. RUNSAASTI EFEKTEJA 

Bars & Pipes vain 1.495,00 
MIDl1MUSllKKIOHJELMISTOJEN VIIMEISIN SANA 

~ TILAA TUOTELUETTELO 
SUOMEN LAAJIN VALIKOIMA 

AMIGA· TUOTIEITA ON NYT 

YKSISSA KANSISSA! TOIMI 

SIIS NOPEASTI JA TILAA 

ILMAINEN TUOTEHIN

NASTOMME. YLI 40 SIVUA 

TAYTTA AMIGAA! 

~ 3M DISKETIT 

'·~~~'1'"'''' .,, 

TILAA NYT 3M DISKETIT AMIGALLE TODELLA EDULLI· 

SESTI TURVAA TIETOSI TESTIVOITTAJALLA' 3M SAI 

C·LEHTI 1 90 N SUURESSA DISKETTITESTISSA 

PARHAIMMAT PISTEMAARAT. ELINIKAINEN TAKUU 

10 kpl 3M 3.5" DSDD nyt vain 60,00 

(!'; 
'Ä,.:_;~ TARJOUKSET 
J å- ·1,,.. j' 

1_ /"" 

512 Kt SupraRAM vain 210,00 
SIS KELLO JA KALENTERI 

Su raDrive levyasema vain 495,00 
80~ -BLOCK VIRUSSUOJl\US. ANTl-CLICK. 18 KK TAKUU 

Professional Page 2.0 vain 1.795,00 
MARKKINOIDEN TEHOKKAIN JULKAISUOHJELMA AMIGALLE 

~ SUPRADRIVE 500XP - SERIES 111 
JA TMS KERRAN SUPRA ON EOELLA MUITA. KAIKKIEN SUPRADRIVE·ASEMIEN MUKANA TOIMITAMME NYT KOLMANNEN 

SUKUPOLVEN SUPRADRIVE-AJURIT SEKA OHJELMISTOT TULOKSENA ENTISTA NOPEAMPI LUKU KIRJOITUSNOPEUS, 

TODELLA NOPEA AUTOBOOTTAUS JA KEHITTYNEEMMAT TUKIOHJELMISTOT SUPRA 500XP ON MARKKINOIDEN PIENI

KOKOISIN ULKOINEN KOVALEVYASEMA. JOSSA ON MUKANA MYOS LISAMUISTI 512 KT RAM VAKIONA. LAAJENNETTAVISSA 

AINA 6 MEGATAVUUN SAAKKA. El VAADI ERILLISTA VIRTALAHDETTA. OTTAA VIRRAN AMIGASTA. AUTOBOOT KICKSTART 

1 3 LLA. AMIGABUS· JA SCSl·LllTANNAN JATKO SEKA PELI JA MUISTI KYTKIN LUKUNOPEUS NYT YU 560KT SEK. LAAJAT 

OHEISOHJELMISTOT JA KUNNON MANUAALIT. FORMATOITU JA ON HETI KAYTTÖVALMIS1 VUOOEN TAKUU 

20 Mt/512 Kt RAM Su praDrive 500XP 
52 Mt/ 1 Mt RAM Su praDrive 500XP 

105 Mt/512 Kt RAM SupraDrive 500XP 

2.750,00 
3.595,00 
4.695,00 

Jos haluat 2 Mt RAM-version, lisää hintaån vain 445,00 mk! 

TILAUSKESKUS 952-184 655 
PALVELEMME MA-PE 10:00 -18:00 

NOPEAT TOIMITUKSET POSTIENNAKOLLA KAIKKIALLE MAAHAN' 

WESTCOM SY STEMS OY, POHJOLA TALO. 4 KERROS. KIRKKOKATU 8. 48100 KOTKA. 

l'fHl11H111111 
//t11111111n,11 
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TESTIT JA VERTAILUT 
Deluxe Paint IV ........................................................ 4 
!-fani Cranlto/111, P11si A11drej1fr Dcluxe Paint o n Ami
gan parasja monipuo lisin p iirto-ohjelma . Uudessa lV-
1·ersiossa 011 para1111cl lll 1·a11h~ja w iminwj aja lisiill)' 
uusia o minaisuuksia. ucle lla Del11 xe Paimilla voi pii1c 
tföi myös I-IAM.-tilassa. 
AmigaVision - Multimediaa .................................... 13 
Jukka M(l/in. AmigaVisio n-ohje lmalla vo idaan yhd is1å;1 
g ra fiikkaa. anirna<1Lio1a j a iiiintä näyuiiv;1ksi ko ko
nais11udeksi. 
Combo ...................................................................... 30 
Juhani \lehviläi11e11. C=lc h ti testasi Combo n eli GVP:n 
turboko nin,jossa o n myös lisämuistija SCSI-ohja in. 
PD: Hakemistot ja tiedostot näyttöön .................... 22 
Juha 'fiw111i11e11. L~ja NewLisL onu teh okkaitaja mo ni
pu o lisia ha ke mis1q jen1ulostt1sohje lmia. 

REAALIAJASSA 
AmigaMaailma - SCSI takaa vauhdin .......... ........... 17 
Juldw M(l/i11. Mitä kaikkea r\migan SCSI-liitå m ä ma h
do llistaa? 
AmigaNYT ................................................................ 18 
f\janko htaisi<1 uutu11ksia j a Lap;dnumia Amiga-maail
masta. 
Amiga ja modeemi - Yhteydet koko maailmaan .... 20 
j uklw Marin . Amigallaja m oclcemilla vo i puhe linver
ko n kautta o lla ylneyclessii muihin tiewko nc isiin. :Vlitii 
ta1Titaan pc rus-Amigan lisiiksi? 
Guru vastaa ...................................................... .. ....... 26 
Vasla11ksia luk\jo icle n p11lmiin. 

PELIT 
Baron Knightlore ................................... .40 
Baron La ruuu 1·inuaali1caue r iin. 
Peliguru .................................................. 51 
Mah t;11·;n vinki t Bauna niinja Eye o f T hc 
Be h o k k riin sekä tie tysti Niksinurkka. 
Kokoelmat... ........................................... .42 
Syksyn kuumimma t ko koelmat. 
Peliarvostelut .......................................... 45 
Tcnnin a to r 2: T he juclgcrnc n L Day 
Risc of 1 he Dragon 
Eir 
t11Iag ic Pockets 
T huncle1:jaws 
Moonfall 
H croq uest: Re turn of the Witch Lord 
Mig-29:'vt Su pcr Fulcrum 
Zon e \ •Varrior 

ffn19~~1slon Hulhorir111 S11slen t[r19l ish) 

AmigaVisionilla ohjelmoidaan käsitteiden ja kuvien 
avulla. Ohjelmalla voidaan tehdä esimerkiksi rnulti
rnedia-esityksiä. 

MIKRO DUUNARI 
Basic-kurssi ...................................................... ......... 24 
j id1/w '/"ajxmimäki. Amigan ol~jelmoiminen o n helppoa 
ko neen n1t1k<1n<1 tulc1r,1ll<1 Arnig;-1Basicilh1. C=lchti aloi t
taa ll)'l alo iue lijoillc 1arko i1c u111 Basic-kurssin. 
DOS-kurssi ................................................................ 28 
Juha Tuominen. Arnigan käyLössä pe re hdytään Wo rk
bc n chin valiko ihinja Lyölevyn te ke miseen. 
Gurun vinkit ............................................................. 33 
Suojat1d u viruksilta, eloa iko ne ihin, huo mautukse L Lie
dos1o ihin, levym ·aihtqja vähe mmäksi, She ll-ikkuno ille 
n imi j a koko, a pua ha ke m isto po lkuihin, kaikki irti ty
pcstii, aakkoslllsta , Amiga-n iippiiin j a n iippiiinkarlta 
micle iseksi. 
Gadgetit käyttäjän avuksi ......................................... 36 
Jukka Marin. Ohje lmo immc ko ne kiclcllä Amigaan 
gaclgew 0ja, j o illa Amigan to imintaa voidaan h c lposli 
ol~jata. 
Demot ....................................................................... 53 
Ossi Miinlylahli. Odot<;;LL11 j a vaadittu de rnopalw1 alkaa 
n yt! O mat d e mo t tiinne! 
Guru-kilpailu - Voita 500 markkaa! ........................ 55 
Kuka te kee Amigan pa rhaa n G urun j a voittaa 500 
markka a? 

SEURAAVA 
C=LEHTI 
ILMESTYY 

12.12.1991 
3 



Deluxe Paint IV:ssa on paranneltu vanhoja toimintoja ja lisätty uusia 
ominaisuuksia. HAM-tilassa voi näytöllä olla yhtäaikaa 4096 väriä. 

RANGE: l:mt 

• Kauan odotetun 
Deluxe Paintin versiossa 

IV on paranneltu vanhoja 
ominaisuuksia ja lisätty 

runsaasti uusia toiminto
ja. Vihdoinkin on myös 

mahdollisuus piirtää 
HAM-kuvia, jolloin käy
tössä voi olla yhtäaikaa 

4096 väriä. 

Dcluxe Paint on Amigan 
suosituin o l~jclma ja sitä 
pidetään Amig;m parhaa

na ja monipuolisempana piirto
ohjelmana. Onhan sen kakko.~

versio kuulunut moniin Amig-a
paketleihin jo Amigm1 syul}'mäs
tä asti . Dcluxc Paint sopii yhtä 
h}"'in Amigaa ensi kcrlaa käyträ
ville kuin ammauilaisille. Esi
merkiksi monet paikalliseL kaa
pcbtclcvisiot käyuåvät Amigaa ja 
Dcluxe Painua kuvien tekemi
seen. 

Range-toiminnolla määritellään väriliukumat. Värejä voidaan siirtää paletista riville, josta väriliukuma 
muodostetaan. Väriliukumassa voi olla korkeintaan 32 väriä ja erilaisia liukumia voi olla kahdeksan. 

4 

Piirto-oltjel-~A 
maila jil Ami- · . .lf"I" 
g~Ua_~oidaan .S'V\. 
p11rtaa "va-
paata taidet- l>P a l n t 
ta" tai teknisiä piirustuksia. Oelu
xc Painiin tekstitoiminnoilla voi
daan tehdä myös tekstish'l!ja t'ri
laisiin esityksiin. Animaatiolla 
saadaan yritysten logot, tuottei
den kuvatja nimet pyörimiiän ja 
liikkumaan. Piirtämisessä ovat 
apuna Deluxc Paintin hyvät te
hostcominaisuurlf't, joilla teh
dään esimerkiksi perspckuiv<:iä 
j a taustan tä.yltöjä. 

Koska Amigassa on gr.i.afinen 
kåyut~järjestelmä. tarvitaan piir
to-ohjelmaa myös ohjelmia ku
vaavien ikonien piirt.äniisce11 ja 
muokkaamiseen. Deluxe Painiin 
knvaticdostot ovat IFF-muowisia, 
joten niitä voidaan käyttää kai
ldc;sa Amigan m11jssa oltjclmissa. 
Piin okset voidaan tulo~taa su<>-

B =ti•hli s191 



Deluxe Paintin mukana tulee kaksi ColorFonttia, ChiselScript ja Ka
raGranite. Colorfonteissa kirjaimet täyttyvät väreillä, joten ne voi
vat näyttää esimerkiksi kullatuilta tai graniltilta. 

Metamorph-toiminto muuttaa yhden pensselin eli brushin vaiheittain 
toiseksi. Välivaiheiden määrää voidaan muuttaa. 

raan Deluxe Paintista harmaa.sä
vyinä tai värillisinä. 

Deluxe Paint IV -
The next generation 
DelLLxe PaintN on tehty käyttö
jäi:jestclmän version 2 mukaisek
si. l<aikki ikkunat., työkaluikonit, 
valikot ja painikkeet ovac koJ
miLLlOtteisen näköisiä harmaan 
sävyissä. Valikoita on tullut yksi li
sää ja uusia toimint~ja n.msaasti. 
Suurin Deluxe Pain t N:n v~Llrli 
on HAM-tila. H.Al'v[ on Amigan 

11äy11.öt.ila, jossa voidaau käyttää 
4096 väri~i samanaikaisesti. HA
Min puuuuminen oli vanhojen 
Delu.xe Painticn suurin vika. 

Dcluxe Paint IV vaatii yhden 
megat.avun muistia,joten perus
Amigaan 1.åy[)'}' hankkia puolen 
megan lisämui.sti,joita myydään 
noin 200 markalla. Käyttöohjeen 
mukaan kuitenkin vähintään 
kahi megaa muistia OD suositel
tavaa. Yhdcllä levyasemalla tulee 
toimeen, mutta kirjasimia ja 
omia kuvia varten kannattaa teh
dä oma työ levyke. Jos koneessa 

Fill Type 

Solid 1 Brush 1 Wrap 1 

11 .,erspective 1 

llJllHil .-" , . , , . 
rf'\oH bf'\Ushl ' , ,- , . , . , . . 

Ranse: ._.. I~ _[j nl 
11 Line1 Sha P 1 Cif'\ 1 U Con 1 Hi 1 

l>ither: 1 

R.andoM LJ1 
Canc@l I ij ole 1 

Väriliukumilla ja fill-toiminnolla voidaan täyttää kuva-alueita monilla 
eri tavoilla. Väriliukumia voidaan käyttää myös muotoa mukailevas· 
sa täyttämisessä. Väritystä voidaan rasteroida säännöllisesti tai sat
tumanvaraisesti. 

Kuvion täyttäminen väreillä ympyränmuotoisesti. 

on yl i kaksi megaa muistia, 
RAJvI-levyke nopeuuaa monia 
toiminloja. 

Uusi color-valikko 
Väreihin liittyvät toiminnot on 
Deluxe Paint JV:ssä o massa vali
kossa. Suurin osa vanh oisw v-äii
toiminnoisLa on pysynyt ennal
laan, mutta range-toiminto,jolla 
määritellään väriliukumat, on 
poistettu paJerin a laisuudesta, ja 
on nyt. omana toimintona color
val ikossa. Range-toiminto luo it
selleen oman ikkunan, jossa vä
rtjä voidaan palerista siirtää rivil
le, josta väri.liukuma muodoste
taan. Väriliukumassa voi olla 
korkeintaan 32 variäja erilaisia 
liukumia voi olla kahdeksan. 

Color cycling eli värien kierrä
tys on uudistettu. ·y1i Lä i.ai 
useampaa väriä voidaan kien-ät-
1.ää myös pale tin ulkopuolisissa 
väreissä. Eli jos vaikka koko pa
letti on vain harmaan sävY.iä, voi-

daan esimerkiksi vhcä niistä kui
tenkin kierrättää ~ ... aik.ka kaikissa 
punaisen sävyissä. 

Enää koko kuvaa ei carviLSe tal
lenraa, jos halut:aan Lallemaa v'd.
rit, sillä color set load-ja save-toi
minnoilla voidaan tallentaa väii
kartta. Color set -väril eivät ole 
sama kuin näyLön paletti, vaan 
color set on 256 värin kartca, 
vaikka värejä olisi käytettävissä 
vähemmän. Tästä on hyötyä yh
distel täessä useita kuvia yhdeksi 
HAM-kuvaksi. Arrange-toiminol
la voidaan järjestellä kaikki color 
setin 2.?6 väriä. 

Translucency-toiminnolla piirto
jälki muistuttaa läpikuultavaa 
maalia. 

Uusia tehosteita 

Väripaletti on omassa HAM·näytössä, jolloin palettiin saadaan näkyviin 4096 väriä. Suorakaiteen muo
toisessa alueessa voidaan sekoittaa värejä öljyvärien tapaan. Kun haluttu väri on saatu, se voidaan poi
mia piirroksen väripalettiin. 

Tehostemiminnoissa on paran
nettu mulll1 muassa ste11cil-mi
minwa,jolla voidaan luki La ku
vasta värejä, jolloin uudet värit 
eivät tartu lukittuihin väreihin. 
Show stencil -komento näyttää 

~={,ehti 5/91 s 



C·LEHDEN ERIKOISET 
Iso kasa tariouksia C-lehden lukiioille 

6 

Pocket Power-pelit, 
eniten myyty AMIGAn 
edullisten pelien sarja: 
- 5th Gear 
- Archipelagos 
- Artificial Dreams 

Bad Company 
- Battle Valley 

Eye of Horus 
Fireblaster 
Fligth path 737 
Football Manager 
Frostbyte 
Hotshot 
Ice Hockey 

- Jump Jet 
- Karting Grand Prix 
- Las Vegas 
- Mouse Trap 
- Plutos 
- Prospector 
- Protector 
- Quodra lien 
- Ouontox 
- Seconds Out 
- Slayer 
- Space Station 
- Storblaze 
- Star Goos,,. .... ,. 
- Star Ray 
- Steel 
- Thai Boxing 
- Warzone 
Sa atavana me iltä ja hyvinvarus
tetu ilta jälleenmyyjiltä - tämä 
ta rjous ei ole rajoitettu! 

Tömon ilmoituksen hinnot io toqoukset ovat 
POSTIMYYNTI HINTOJA. 

TRIOSOFT 
PL 78 33211 TAMPERE 
ark. 10-18, lauantai 9- 15 

Päivystystä myöhemminkin 

LIIKKEET: 
Kuninkoankatu 10 
33210 Tampere 
931 -130 292 

Ku ltarikontie 1 
01300 Vantaa 
90-835 566 

COMMODORE 64 -uutuudet 
kasetti/disketti 
Cycles ......... ..... 77,-/120,-
Darkmon ... . ... .... 77,-/120,-
Rodland ............ 77,-/120,-
Speedball 2 ........ .77,-/120,-
Terminotor 2 ...... ... 85,-/125,-
Thunderjows ......... 77,-1120,-

UUSI ERA DISKffiEJA 
hl)t1~I , rmi..lltt t.i.l•f'Otl sJölciy\. •I •I •j topu ~ .. J.,1!>1 

5.25'' OSOD 180,./100 kpl 
5.2>" DSHD 350,.1100 kpl 
J .S" OSDD 290,./100 kpl 
B" DSHD , 550,./100 kpl 
Myo\ p •t'"nrH••p lb e::fttll - pyydn h lfllUIG r 1oui 

AMIGA -uutuudet 
Altered Destiny (l meg) ... 240,-
Hunter ................ 240,-
Jimmy White's Snooker ... 240,-
King's Quest V (l meg) ... 290,-
Magic Pockets ........... 220,-
Megolomonia ........... 220,-
Midwinter 11 (1 meg) ..... 260,-
Rise of the Dragan (1 meg) 290,-
Robin Hood (1 meg) ...... 240,-
Rodlond ........... . ... 195,-
R-Type Ii ............... 220,-

AMIGAN ERIKOISET 
Animotion Studio erö voin . . . 795,-
Audilion 4 somplerieditori . . 295,-
Deluxe Point IV . . . . . . . . . . . . . . . S95,
DigiView 4.0 kuvondigitoijo ... .. 1295,
Fujitsu 24-neulainen vörikirjoitin . . 2995,
lnterspreod uusi toulukkoloskento . 395,
lnterword tehokas tekstinkösittely . 395,
Kiinto levyt 45 MS Fujitsu + ahjo in 3 100,-
40 MB Supra, sis. 512 K muistio .. 3700,· 
20 MB Commodore .. . ......... 2SOO,-

l 05 MS Ouontum . . . . . . . . 3350,· 
Lisölevyasema . . . 395,· 
Lisömuisti + megapeliyllöri . . . . 240,
MiniGen genlock . . . . . _ . . . . . . 995,· 
Monitori Philips 8833-11 + kaapeli 1695,
Nöppöimistösuojo . . . . . . . . . . . . . 49,
Stor LC-200 9-neuloinen vörik ir joitin 2200,· 
Technosound Turbo stereodigitoija 450,
Volopistooll Phozer + 2 peliä . ... 395,
Virussuojoin levyosemoporttiin . . . 79 ,. 

Saatavana tietysti kaikki peliuutuudet - tässä lehdessä e sitellyt ja muutkin 
- Triosoftin hintaan. Uusi pe lilista ilmestyi marraskuun MikroBitissä . 

Amigaan 
TUDLA. ·.· .. 
TUPLA·TARJOU KSET 
- kaksi peliö olle yhdon normaolih1nnollo tosta listasta 
(tietysti niin kauan lcuin 'iittoo - ofo nopeo 1) 

Amigalle näistä kaksi pe liä 150 
(yksittäin 100,./kpl) yhtoonsä r• 
Anarchy Boxing Monogor Meon $1/cch. 
Armourgeddoo Cor-Vup Rogue Troope• 
Alomino Fviure BoskctboJI Spmdtzzy 
Bomber Bob Johon9'' Khan S~ua•h leenoge Mulont Hero Turtl., 
8011<> K.ck Olf 2 Wings of Fvry 

TILAUSKORTTI HINTA i;; 
"" T1loon seuroovot tuotteet "' 0 

Varalle , JOS jokin on 
loppunut kesl<en 

i;; 
:l 
>< 

M ikro _____________ _ 

Ninii _____________ _ 

Oso11e ____________ _ 

Post1numero ___________ _ 

Po11<kakunto ___________ _ 

Alle 18 vuotlaollo huollOJan oltekuJOilus 

Lähetyksiin lisätään 28 mk toimituskulut 

AMIGA- ia 
COMMODORE 64 

-huolto 
(e i takuuhuolto) 

Huollamme ja korjaamme 
koneesi edullisesti. 

Huoltotieduste lut numerosta 
90-291 7839 tai Tikkurilan 

liikl<eestämme. 

TRIOSOFT 
MAKSAA 

POSTI· 
MAKSUN 

TRIOSOFT 
Sopimus 33520/3 
33003 Tampere 
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Choose Font 

Helvetica N ~ 
,.,~arn ! 
opal 
t"Uby 
sapphire +I 
'--------~~ 

1 

Show 

Canoel Ok 

Kirjasintyyppi valitaan samaan tapaan kuin vanhoissa DPainteissa. 
Show-toiminnolla nähdään, minkälainen valittu kirjasin on. Tehostei· 
na voidaan käyttää lihavointia, kursivointia ja alleviivausta. 

Pt"int Pich.u"e 

Asp~ct: ~ IMag~: 11~ 
Shade: ·;·~-~· Grey 1 Colot" 1 

PlaceMent: ~ - Dots 1 

XWide: 11:1:- "/.Hi.gh: [: 

Line f"eeds: ~~ Copies: 1 
Fofln feed: ·~~·· Vesi 

Cancel 1 E><it 1 Pt1int 1 -
Tulostustoiminto on samanlainen kuin ennen. Siitä voidaan valita tu· 
lostuksen asento, normaali·, negatiivi·, väri·, harmaasävy- tai väri· 
tulostus sekä tulostuksen koko ja kopioiden määrä. 

h 1ki1111 ''a11l 1a atuccL kuvas1a. 
Transl 11cc1JC\'·toim innolla maa
lallae\sa piirtojälki muULLuu vaa
kammak~i ikäänkuin käv1ct
Låisiin lnpikuul la\~La maalia. kcr
rok~ia rniclaan 111a..Uata päällck· 
kfön.1olloi11 läpinäb"')}S pic1w
ntT di alut' rnuuLruu vaakam-
111ak,i. l.-'ipinäk}"'"}"'"li<l.~lt' \'alitaan 
prosen1.cis~<1. 

l'rorc,,· toi111 i11Loon kuulu\'al 
ti11l ja l11l\' ,joilla voidaan päiillc 
pi i1 tii llliillii muuttaa kt1n111 vårc;:j:i 
pii1 tovi.i1 in ~:i~yiseksi, ~ckä value
toiminw. jolla rnida;in Lwnmcn· 
rna lai rnaleltlaa alueica. ·\11-
1i. \Ii<~'· di piinukmfon 1·cunoj<·11 
pd111w1111'"'· poistaa km-a.~w rn
'oisc1 rn111<1t. Pchmenm ~ LCh
clään 'äriuämällä reunaa ~eunan 
1m10<10,1;1\;1·11 ,-ärie11 \'ålisellä \ä-
1111.1. 

A11i111oi1111ilil· 0111.eh1y 11ii)•lci11 
alareunaan oma ol~jauspanccli 
("iadaa11 11il)1iin haluuatssa). 

_jo,sa on kaikki animaation oh
jau,1oi111i11110L ja lighL tabk -wi
mi1110. joJ..a hclpouaa animaa-
1io11 luomista näncämällä vk.si wi 
kak~i l'clcllist<i ja/ tai ~c:11raa\aa 
rurnua n11nmt'mpana nä}lön 
1a11-.1alla. Ot~au~panedissa 011 
rny<">s li11kusäädin,jolla valitaan 
animaation kohta ja joka niiyt
l~iii, missä ko hrlass;i ar1imaatio1a 
käsitdl;id 11111tu s!jaiL~cc. Trails-

Tt•a ns lucency 

x ••r:::m•• 
Cancel 1 Ok 

Läpinäkyvyysaste valitaan 
prosentteina. 

50 

Choose Screen ForMat 

F'orMat: Colors: 
Lo-Res 328x256 
Med-Res 648x256 

..21 ..liJ 
_!J HI 

lnterlace 329x512 _Jt].M.J 
HAM 1 

Ouerscan: l!ID Stdl_Max l 

Progran Load i.ng: Swapl li·Ef·M;lll 

Ok 

Oeluxe Paint IV:n näyttötilan valinta. Overscan-tiloja on kaksi ja 
myös HAM·tilaa voidaan käyttää. 

1o iminLo kopioi cddlise11 rn11-

dun ~i~iillön ~curaavaa.11 ruu
tuun. eli jos näy1öllä liikkuu jo
ki11 <·si1w. St' jäu.ää jäljen. SmT- ja 
load-Loirninnoilla kaikki animaa· 
1io11 <l'-<.'lukscL ,-oidaan t;Llk111.m. 
l\ktamm-ph muuu.a.a } hdc11 
pcns.'>l·li11 t"!i brushin Loisck~i. ja 
kii)'LLåä Lapaluumaan hal1111111 
määräu ,·ålivaihcita. 

Oljyyärit ja 
väriliukumat 
U udclla mix·toiminnolla voi· 
daan sekoiuaa vär<:_jä ruudulla. 
kunhan pale1issa on <>opili.i l<'u-c
jii. Palelli-ikkunassa M alue, jo-;
"' ,;ul·jä voidaan sckoiwm kuin 
öljnärcjä. 1'un halu1LU ,·äii on 
-.ckoitcllu. l'oidaan se poimia pa· 
lcuiin. Koska sekoiLm Lchclil:'in 
Hi\M-nävtössä, \'Oidaan siinä 
kih'llåii k;1ikkia Amig<111 väi-il,,1ih-
1C.>~·hLOja , civiitkä n~· ole riippu
v;1isi;1 s~·n ht' tkiscstä väripalcLista. 

Viili] i ukwllilla ja fi.IJ-toim in nol
la tävteLään kUYa-alucita eri ta· 
rnilla. \iäriliuktunien ~mm1.<1 ei 
olt- enää joko pysry- tai ,·aaka
:.urn <t'"''· rnan se ,-oidaan ~äiitää 
mihin suunLaan h)"\'ä1io;;\. Vi"uili11-
kumi<1 voidaan kävuäå nwö,, 
nmoloa mukailevas~a täyuämi
~<·ss~i ja väriLysLä voidaan myös 
ra:;teroicla s.1ännö.lliscsti t<Li sa1111-

n1;1nl':1rnisc~ti. 

lkluxc Pai11Li11mukana1ulcl· 
ColorT~x t-ohjelma. joka <tjt' Lm111 
t"tllll'll Dl'ainLia. ColorFon 1 il 
m at J...i1jai-

~.:!.~~"~~:i~t 1itBC11 
nl1t·10 mu- Co lorT@xt 
kana. di ne 
\Oi"at nn\'LLåå e"imcrkiksi kulla
LllilL.t tai ){l'aniiliha. 

Ovc.:rscan-nävt:Ö$sii rn1 kal-.si k\)· 
koa: 352 x ~83 tai %8 x ~mo Lu
Re:.-iilassa ja 704 x i)(ifi 1ai 736 x 
580 Hi-Res-Lilas.sa. 01crscan-1il:w 
kävLetåän. jos halutaan piirrok
!.en Lai animaaLion kä1 u;i,·ån 
koko kll\·an1udun alan. 

HAM hidastaa 
Kaikki Ddnxl· Pai1n IV Loimin· 
1101 toimivat F-JA1\il-1ilassa. l u
k1u111mtamaua värien ~joi t1 ;1is1a 

so1keetllumista. Ohjelma 0 11 kui· 
lenkin 1 lA..\1-rilaa käy1ct1ii(''sii 
criw_ijn hidas. Valikkvja käy1('u;\. 
c·\sä «aa odotella ikllisu11k.~ia, en
nen kuin ol~jelma påi\'illiiä ku
nu1 uudestaan. :\äppäinkomcn
noL nopcurtavat ohjelman toi
mintm1 h11omatl<1'"<l.\U. 

Koska värejä 011 paljon, palct· 
1ii11 voidaan valica kerralla vain 
25() väriä. Vfu·it on jac11 u 16 vii· 
I'in osiin, joista aim1 yksi voi olla 
e~illii piirrcuäessä. Lohk~ja voi 
~i i11 ;if1 )' liden eLeen- 1ai 1aaksc· 
p<iin, jolloin ;aadaan kaikki 256 
1•.'iri;i kåvlLÖÖn. + 

Deluxe Paint IV 

Valmistaja: 
Electrontc Arts 

Maahantuoja: 
Toptronics Ky 

puh. (921) 546 666 

Hinta: 
980,-

Maahantuoja: 
Westcom Systems 
puh. (951) 184 952 

Hinta: 
850,-

C=arvo: 

Animoinnille on ruudun alareunassa oma ohjauspaneeli, jossa on kaikki animaation ruutujen ohjaustoi
minnot. Ohjauspaneelissa on liukusäädin, jolla valitaan animaation kohta. 
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500 
AMIGA A500, HIIRI, VIRTALÄHDE .......................................... 2. 795.-
AMIGA A500, HIIRI, VIRTALÄHDE +TV modulattori ............. 2.895.-
AMIGA A500. HIIRI. V.LÄHDE PHILIPS CM8833/ll MONITORI 4.295.-
Kaikkiin Amiga 500 tietokoneisiin kuuluu LISÄAIUISll512KB, 10kpl 3.5 MEDIA diskrttiä, 3.5" puhdistusdisketti, 50kpl 
peli, apu ja hyötyohjelma {ammunta, rooli , seikkailu, strategia, viruksentorjunta, pääteohjelma jne .. ) sekä 

!•kstinkås111etyohj•lm•. piirtohj•II•GAku" •200"
0 

AMIGA 82000 1 MB RAM ....................................................... 4.995.-
AMIGA 82000 1 MB RAM PHILIPS CM8833/ll MONITORI .... 6.595.-
AMIGA 82000 3MB RAM 1 M8 CHIP 2MB FAST .................. 5.995.-
AMIGA 82000 1 MB RAM SCSI 11 + 105M8 QUANTUM ........ 8.495.-
AMIGA B25003MB RAM CPU68000&68030/68882+105MB 11.995.-

~ I- T~ 3C>C>C> 
AMIGA A3000/16MHz/52MB Quantum 2MB RAM ......... ..... . 15.995.-
AMIGA A3000/25MHz/52MB Quantum 2MB RAM ...... .... ..... 16.995.-
AMIGA A3000/25MHz/105MB Quantum 2MB RAM ... ... .. ....... 17.995.-
AMIGA A3000/25MHz/210MB Quantum 2MB RAM .... ........... 20.995.-

TULOSSA 286-386-486 
286-12MHz-1 MB RAM-40MB/HD- SVGA ohj.-VGA näyttö 5995.-
386sx-16MHz-1 MB RAM-40MB/HD-SVGA ohj.-VGA näyttö 6995.-
386-25MHz-2MB RAM-40MB/HD-SVGA ohj. - VGA näyttö 7995.-
386-33MHz-2MB RAM-40MB/HD-SVGA ohj. -VGA näyttö 8995.-
486-33MHz-2MB RAM-40MB/HD-SVGA ohj.-VGA näyttö 11995.-
Tietokoneet sisältävät joko 5.25HD tai 3.5HD levyaseman A TID 40MB kiintolevyn, 
Suomalaisen 102/AT näppäimistön, 110 kortin, jne .. .. Kysy myös muita kokoonganoja. 

GOLEM on Saksa l ai s ta arvos t ettua hulppulaatua Joka on keskitty nyt lisäl a i ttel ssaan AMIGA tiet ok on ei siin. Esim. 
AäOO tiet okoneen SCSI ohja in si sältä ä 16blt. ohjalmen, Klck .2.0 r ommin pa l k at, Amlga BUS llittlm en , ulkoi sen SCSI 
lllttlmen Ja opllona 4MB m uistlk ortln. Kovalevykon el stona kåytetään vain nopeita Ouant.um koval evyja. CMOS 
t ekniikan ansios ta kovalevy Järjestelmä ei tarvi tse ulko is t a v lrtalähdettä. Sllrt onopeus on aina y l ös 1.4Ml:l/s. 

~~·~~ E>C>C> ~l'tVI·~~ 2000 
AMIGA 500 SCSI 11 ohjain 1295.- AMIGA 2000 SCSI 11 ohjain 950.-
ASOO OHJAIN+52MB/Q. 2795.- A2000 OHJAIN+52MB/Quantum 2695.-
ASOO OHJAIN+105MB/Q 3999.- A2000 OHJAIN+105MB/Quantum 3695.-
4MB RAMMIA ja muistikortti 1895.- A2000 OHJAIN+21 OMB/Quantum 5495.-
Ulkoinen SCSI laajennus 995.- 2/8MB Muistikortti 2MB RAM 975.-
GOLEM TURBO 68030/68882 ja GOLEM TURBO 68030/68882 ja 
2/16MB muistik. 2MB 32bit RAM 3999.- 2/16MB muistik. 2MB 32bit RAM 3999.-

1 K 0 V ALE VYT M;kro!'.:1B1.P5t~.~1'1!GA:,!1Y.,_ 
Q 

Paula 8364R7 195.- 8:'520-1 250.- Denise R362R8 250.-
UalltUID LPS 52MB 1795 .- Videohybriidi 390229-01 195.- ROM t.3 /l.2 250.-

Q Lps 105MB 2795 KCOE Amiga 149.- Fat Agn. 695.- Muistipiirit 4x256 49.-
UantUID . - Dliittimet 9/23/25 napaisel 12/19/15.- Liittimien kuoret 

Quantum P21 OS 21 OMB 4995 .- 9123125 napaisi in 911511 i.- 025 1iit. napaisuudenv. 25.-
V irtaläh<le Ami ga 500 4 9 5 .-

Quan tum P425S 425MB 9995.- V irtalähd e A rniga 2000 995.-



AMIGALLE! 
NfGA 500 Mu1sl1korU1 2MB (0.5MB ch1p 1.5MB Fasl) ........ 899.-
lisälevyasema 3.5" RF302C ... 399.
Lisalevyase•a 5.25. /880KB+50kpl 5.2s· t1EDJAA 399.-
NfGA 2000 sisäinen levyasema 3.5" ....................................... 499.-
NIGA 500 sisäinen 3.5' levyasema 880KB .................. 499.-
T rackdisglay Levyasema 3.5" ...... 549.-
A590 21MB OMMODOREN OMA KOVALEVYASEMA A500:n 2799.-
T rackdls_play Amtga 2000 sls; dfl: ja df2: ....................... 395.-. 
SKANNERI AMIGALLE ............................................................ 999.-

RO C GEN ..... ..................... 795.-
soundsampleri stereo näyt. lOOkHz ... 595_-
Soundsamplert " mono ' rea/mikki ........................................ 295.-

l.D_:>Il§JKIEJrllJT 
T yyppt MK/KPL 10 50 100 400 800 
35' Media DSOD 4.50 3.95 3.00 2.80 2.50 
3.5' Nimet DSDD 3.95 2.95 2.70 2.35 2.25 
3.5' TDK DSDD 9.50 9.20 6.99 6.95 6.90 
3.5' Media DSHD 7.95 6.50 5.95 5.25 5.00 
3.5' Nimet DSHD 6.95 5.95 5.30 4.90 4.80 
5.25' Media. DSDD 3.50 2.75 1.99 1.90 1.80 
5.25' Media. DSHD 7.00 5.95 5.50 4.45 4.25 

IMr CO)JD)IBJEJM1J11f 

1~!~ lll!19.2 5 99. -GOLEM Eprommerf Al1IGA 500:n sls; ohjelman .................... 695.· 
AMIGAN V1russuojaus levyasemaporttnn ........................... 99.- ASTA 2400MNP5 9 9 9 • _ 
A/1/GALLE HHr1 mikrokytklmillä ··-··· 129_- i LI. 
TV-Modulaallorf RF52~ Amfg?.lle ...................... : ..... _. ......................... 250.-
Boolseleklorf jolla kaynnlslal Amlgasl DFl.sla ...................... 69.-
BITTI ktr jasar ja l. 2. 3. Jokaiselle Amfgtsl11le .............. a 125.-
nodeminkäytläj än käslkir ja ························-···· a 125.
tbsl' H 4 X 254 lfus a J9.-

:AMi t AN ll S AMU1S TI S 12KB kello/kai. 199.-! 
:AMJc;ANLisälevyaserna RF332C prof. 419.-: 
:a _____ rsf!Ld/l!ltlM/4_t__ · _rlf'-·j 

ASTAN OSTAJALLE KAAPELI 
JA OHJELMA (AMIGA) MUKAAN 

Ml(()) NJlJf 0 JR.. [Jf FSIITEL YKÄ )JÖSSÄ OLLEITA 1\590 21MB 1000 

PHILIPS CM 8833/111695 A59<f 105MB'fi~~:t:Sfilla 3'#J.~ 

EP 2 neulamen 995.-
sT AR LC 00 Color ............ 1999.-
TX800 9 neulainen kirjoitin .. 899.-

TV Viritin 8&33tru1084 tällä laitteella loistava kuva monitorista 695. -
Pri~!~!~~!~~~~S)~~.~w~!~J~.~}~~J!!~~~ 1~1.~69 -
Amigan monitorikaapeli Scart tai Rs 232 modemitaapeli . 159/100.- Diskettibot si lukollinen 5.25" 110 kpl .............................................. 69.-
Hiiriportinjakaja "peliohjain /hiiri" liitäntäjohdolla ja kytkimellä .. 149.- AMJGA 500;n muovinen pölykaosi "NEW ART" ................................ 99.-
Ceotrooics portin jakaja ( l centr. => 4 centr.) .................................. 220.- Peliohjaimet Juoior/IS-260+viisi mikrokytkiotä+autofire .... 29/59 -
Monitorin jalusta tai monit.orio heijastinsuoja jota suojaa silrniäsi .... 295.- Peliohjaimet JS-25J+kahdeksan mikrokytkintä+autofiTe{fAC 2 .... 95.-
Kysy myös käytettyjä ATAREITA, PC, 286 ja 386 t ietokoneita. Puhdistusdisketti ja neste 3.5/5.25" rai HITRfMATIO A4 koko ...... 19.-
P idlltllmme oikeuden muutoksiin irsellllmme. ATARIN 5.25" 360n20Kb levyasemia 14vrt; takuulla ..................... 5~0.-

Commodorc 64;n upea rcscl kytkin "ulkopuolinen laaj:nnu~" .................... 39.-TILAUSPUHELIN 
~i!,; !;~i!nc! •'!:Jt•s.oo r;-•o:o~~~ ~ a n & ~ a n (V 
Puh; 90-666 907 Mei;:;.1~g1:i~~~~~; 26 



•• ESmELYSSÄMME 
LISAKORfflEN LIPPULAIVA 

68030teho, l3~16MB 32-bit RAMja SCSI /l ohjain - kaikkiyJulessä 

~-----1-KaikkiA2000 
laaJennus
palkal vapaana 

Tässä Yhdessä GVP SERIES 11 A2000-COMBO kortissa on 
enemmän tehoa ia toimintoja kuin missään 4:ssä saman 
toiminnan erilliskoltissa. 
Haluat laajentaa Amigasi muistia? . . . 
Sen tekee COMBO ja tekee sen 
kunnolla. 
Haluat Amigasi toimivan nopeammin. 
kuin koskaan oleL uneksinut COMBO 
täyttää t.ämänkin toiveen. 
Haluat varmistua, että voit liittää 
Amig11<1-'li markkinoilla olevat kaikki 
SCSI laitteet, kaikenmerkkisistä 
kovalevyistä ja CD-ROM.ista lähtien 
magneettis-optisiin ja 
nauhavarmistimiin asti. COMBO on 
valmis, kun sitä haluat. 

Thrvitselko isoa kovalevykapasiteettia 
3.5" 500MB yhdelle ja samalle kortille. 
COMBOssa tämä on lisävarusteena. 
Jtilkaisuohjelmasi. 3D-mallinnus, 
renderoint:L animaatiot. Näiden 
tuotanroaika putoaa murto-osaan 
entisestä, kun käytät GVP COMBOa. 

Teetkö videotuotantoa, efektejä jne. 
COMBO on täydellinen efeb.'tilaitteiden 
ja ohjelmien µartneri ilman 
yhteensopivaisuusongelmia. 
COMBO rarvitsee vain A2000 CPU 
slot'in, jolloin vielä viii.Ii Amiga 
laajennuspaikkaa on käytettävissäsi. 
Voit vaihtaa 68030 toimintatilan 
suoraan ikonista 68000 tilaan, jos 
ohjel.ll'la.si niin vaatiL 
Jos edelläesitetty ei tee COMBOSta 
lisäkontien lippulaivaa. niin emme tiedä 
mikä tekisi. 

Kysy GVP COMBOkauppirulta lisää 
kovalevyvaihtoehdoista jahuokeista 
hinnoista. Sisäinen 

SCSI 
lmvalevy, 

max~\ 

GREATVALLEY PROOUCTS INC. 
600 Clark Avenue, King of Prussia, PA 1940& 

KOTKA 
WestcomSJi~ems.e52-184 955 

ROVANIEMI 
ROvadå\llOy, 960-310 386 

LAHTI TAMPERE 

PIENI VOJMALAJJUS 
YHDEllA KORTillA 
Tutustu ja Vertaa näitä kaikkia 
tehopakkauksen ominaisuuk~ia: 
v' ~BMHz tai 12MHz/68030 suoritin 
v' l 6MB saakka täysin DMA kelpoisia 32-

bit leveää RAM muisti tilaa ( 13MB a~ 
22MHzkortilla) 

v' Huippunopea. autobo6t-K-ykyinen, DMA 
SCSI kovalevyohjain, jossa suora DMA 
osoirus kaikkeen ntuistiin 

v' SCSJ liitin ulkoisille SCSI lisälaitteille 
V Ikoniobjattu 68000/68030 valinta 

Lisävarusteena kovalerytuki: 
Voit täydentää Comboa myös omalla koYalBVYflä. 
Kovalevy voidaan kiinnittää suoraan kortille la taas 
såås1yy tilaa! 

SCSI series U 
OMA koval8VY· 
ohjain 

* Pyydä GVP kauppiaaltasl 
COMBO esittely 

S!MM32 jaGVP ovai Great ValleyPrO<M:ls lnc tavaramel!(kejä 
Amlga. A2000 iaA3000 ovat Cornmodore-Amiga lnc 
lllltisteröityjä tavaramerl<l<ejä 

MAAHANTUÖJA: HELSINKI 
M1kr~OJ.90-17S465 
Kruunurad!G Oy, 90-1351 399 
Suom1lamrru Oy, 90-3497 700 
Video-Spotronios Ky, 00-8735 435 Power Computer; 918-577 11 

OULU 

Studiocenler Oy, 931-615 630 
X-Ma,n~,931-232168 

BROADLINE Oy 
Vanha l\lrvoontie 295. 01260 VANTAA 

Puh: 90-8747 900. Fa~: W.8744 944 
Am1Ware oy, 981-343 887 



JUKKA MARIN 

• Amigan ohjelmoinnin vallanku
mousta vauhdittaa AmigaVision, 
kehittynyt ohjelmointiympäristö. 
Sen erikoisala on grafiikan, ani
maation ja äänen yhdistäminen 
näyttäväksi kokonaisuudeksi. 
AmigaVisionilla ohjelmoidaan ku
villa ja käsitteillä perinteisen toi
mintojen kirjoittamisen sijaan. 

KJuvien avulla ohjelmointi 
kuulostaa aluksi omitui
selta ja naureuavalta, 

mutta idea on hyvä niille, jotka 
eiväl halua opiskella varsinaisia 
ol~jelmointikicliä. Yksi Amiga
Visionin vahvimmista. eduist.a on, 
että mullimedia-sovelluksissa tru"

AmigaVision osaa soittaa yhtä
aikaa musiikkia ja näyttää ani
maatiota. Musiikki tai kuva voi
daan ottaa myös CD-soittimelta 
Amigan ohjaamana. MIDl-liitän
nän kautta Amigaan voidaan liit
tää vaikka syntetisaattori tai 
rumpukone. 

vittavat toiminnot kuLen kuvien AmigaVisionilla voidaan tehdä esimerkiksi sääkartta, josta hiirellä 
ja animaatioidcn esitys ja äänen näyttämällä saadaan halutun paikan tarkemmat säätiedot. 
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AnigaVision Authoring SysteM <English> 

l!llilmfir:ml'lmi'fiTAl!lliflflllf:ilL?I 
o 1 Prog:AnigaYision/Tutorial_1/ExaMples/ l!!Jllil 

14 

Keyboard ~ ,;" 
'<;;:;> Accept letters loop 1 

Pre-loadiny 

Create the IHPUT v 

Keyboard picture 

Hain loop 

~ Rccept letter 

~t\ displa 

Keyboall 

<? <)wl 
~-·! 

~ display IHPUT 

a Keyboard h1t boXe$ 

~~ 
~ 
~ i f BKSPC 

~ Rdd next letter 

\~ Say Mess.a9e 

~ (Lear jHPUJ 

~ ~ 
Keyboard 

tO 
Detay Conditlon 

Kuva 1. AmigaVisionilla ohjelmoidaan käsitteiden ja 
kuvien avulla. 

Kuva 4. Kuvaikonille annetaan ladattavan kuvan ni
mi. Lisäksi voidaan määritellä mm. kuinka kuvat 
vaihtuvat (mosaiikki, vieritykset, häivytykset...). 

hai.lima ovat. ohjelmoin Likielesså 
itsessäån . Niiin kielen käyttiuä 
voi kcsk.itt.yä oman sovclluksensa 
kehittämiseen $(;11 s[jaan, et.Lä 
aikaa tuhlaamuisi kuvan.lataus-ja 
anirnaatiorutii11ciden suunnitlc
lmm. 

Interaktiivista 
multimediaa 
Monipuolistc11 gr.1fiikb-ja äfö1i
ominaisuuksiensa ansiosta Ami
ga sopii hyvin rnulLimedia-sovel
luksiin, joissa vicstimäån kävle
t.ään pe.rintt:iseD tekstin l isäksi 
kuvaa. animm1tioita, ääntä, mu
siikkia ja puhetta. Multimediaa 
ki1ytctä~n yleisesti yril}'S-ja Lume
esit.tcl)'issä mm. messuilla. Com
modore kehitti AmigaVisioni11 
)'h teistyössä 1 MSATT-y1i tykst11 
kanssa. 

MuJ1irncdiaesityksisså on uleel
lisra äänen ja grafiikan samm1ai
kai nen esittämi11c11. AmigaVi
sion osa<i. låmiu1 lisäksi myös %1-

manaikaiscn ~mima.::ition. Lisåksi 
Amig<lDOSi11 moni.ajon ansiosta 

91;j 4n ~ a~ 
Sound Speak Hus lc Gfx e,..ush Uideo 

Kuva 2. Haluttua toimintoa vastaava ikoni poimitaan näytöllä olevasta valikoimasta multi
mediaohjelmaan. Main-valikossa on kaikkien toimintojen pääryhmät. Kun pääryhmä on 
valittu, tulee näytön alareunaan uudet toimintoikonit, joista varsinainen toiminto valitaan. 

Kuva 3. Esimerkiksi viiveikonille 
määritellään halutun viiveen pi
tuus. Tämän kummallisempia 
ohjelmointitaitoja ei tarvita. 

voiciaan ajaa mttita ohjelmia rin
nan ArnigaVi~ionin kanssa. Eri
laisten <\ioitust.oimimojen avuUa 
esityksen eri osa-aluecl saadaan 
tahdistettua Loisii nsaja rc;ialiai
kaau, jolloin mulLimediaesi1yk
sessä åäui ja kuva tulevat ja vaih
lll\<ll oikei lla hetki llä. 

AmigaVision ei sisällä piino-, 
animaa1io- t~li musiik.kiohje lm.ia, 
vaan kuvat j a muut esitykset1 o~a
aluect on luotava erillisillä ol~jcl
mil.Ja. Suurin osa Amigan åäni
ja grafiikkaohjelmista tuotwa 
1\mi~aVisio11in vmmärtämiä rFF
m u<;toisia tiedostoja. Niinpä piir
to-oJ:ijclrnil la ja digitoij il la ai
kaansaadu t kul'at, anim::iaLiol. 
äänet.ja musiikki sopivaL sellaisi
naan käytettii.l'iksi. M)'ÖS erilaisil
lajulkisol~elnmlevyk.keillä olevaa 
kuva-ja fuin i matcr·iaalia voi hcl
posLi käyLt.ää hyödykseen. 

AmigaVisionilla voi tehdä ince
rnktiivisia eli katsojan o~jailtavL~
sa olevia csilyksiä,jossa käyrriijä 
voi hiirtä tai koskctusnayttöå tai 
näppäimiä käyttäen valiw eri 
osa-alueita 1.ai Loimi11t.qja. Koske
lusnåytlöä käytt.åen AmigaVision 
voisi ol~jata ' "dikkapa pankk.iamo-
111aattia lai rn.utatieasema11 lip
puautrnnaelltia. Yhdysvalloissa rn 1 

t.ehty muun muassa ohjelma, jo
ka esiuelce erilaisia limulajeja. 
Aloitusvalikossa näk)'\·isLä li11-
1111ista vali1aa11 hii ren av11lla ha
h tLLu ' "aib LoehLo, jolloi11 näyt
töön ilmest)'Y linnun digit.oitu 
'"ädkuva sekä kuvat.joila paina
malla voi kuunnella k;•sciscn Iin-

Text 
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Pintaa syvemmälle 
Rakente-elli~ilta ominaisu11ksil-
1.a AmigaVision muistutl:rul k01'

k~l).n tas011 k i~liä, kuten B<iRic
kidtii. AmigaVisionis~ on oh
jelmoirrnissa tarvittafät ch tu
lauscet. mu1,1Li\\ja1, fi.ulkliOLja 
aliol~jelmaL. lliiyttajän tek-emil
lä eh<lollisilla if·tht·11-d$t"-l'lJ· 
kenleiUa (kw;a 5) nmltimedia
ohjd.ma tekee eri 1oimintqja 
kåyll~jän v;1liinojen rnuka.-'lJ1. 

MuutttDia käynåen ArnigaVi
siön sdvivtyy 111<mimu(kaisista
kin toiminuoi:>ta. Käyt~jän 
syöuämiäja mm~ttujiiu tallcn
t'ie1t~ja tlethja voidaan väliuäa 
omatckoisi lle alio~etlmille, kä
si1cltä valmii<kn 11111neeri8tf'n 
ja merk.kij<mofunktioklcu avul
la, tallentaa levykkeelle tai käyt
tää esirn.erkiksi liedoMonirnicu 
määri ttclysså. 

Atnig-<1Visi0Hilla void~p.n ~~jaa 
myös Workbench-ja CLl-poh
jaisia 04jelmia, joilla voidaan 
låydentää ArnigaVi-sionio omi-

nun laulua. LuLkia levinneisyys
kant.aa ~u lukt:a lintrnm liillyvän 
1ckst i1111101.oise11 selostuksen. 

Ihmeelliset ikonit 
A111 igaVisio11-ohjelma on tehty 
helpoksi ohjelmoi11tia tuntemat
tomille käyttiiji lle, si llä mulLime
cliaesitystä ei ohjata perinteisillä 
kii:joi tt·Uavilla kiiskyillä, vaan jär
jcstelemällä alakkain eri toimin
toja esiuäviå kuvia eli ikoneja 
(kuvB 1). Tavallisimpia, yksi11kcr
taisia toimintoj<1 oval kuvan 11äyt-

AmigaVisionissa on valmiiksi oh
jelmoituna näyttäviä kuvanvaih
totehosteita. Lisäksi voidaan va
lita tapahtuman nopeus. 
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nais11uk$i~1. Amign.Visim1illä rn
kc111 iell t~en valiJ...oiden kamta 
voiq11an jopa 0J1ja1a koko Afui
gan wimimaa. Niin sauornn 
ARexx-portin välitvksellä .Ami
ga\'ision roi ohj~ta mitå tahan
Sil mu111.a ARexxia 1.11kevaa so
vellusta tai påirwas10in. !vlyfis 
AR<:xx-kielis1e11 p8ri111cistc11 
makroliedost(!jen ajl> onnistuu 
hclpö!:1i,jme11 pitetn111iille eh· 
Lilleen ohjelmoijan rnahdolli
suui.Jet. ovat I<liattqmaL 

Amiga\lisic:m-kiclen 1oimin1.o
jen monipuoli~mma kuva~taa 
se-. <·Hii kit>li sisä11åä valmiit ko
men not kuvien ja animaatioi
clen näy11.ärrii~een, cligiloidpn 
äänen ~oistamiseen, erilaisilla 
musiikkioltjelmilla teht~jen Lil
d~>$t()jet1 ~oit1a111i~cei 1, puh~~t'n 
ll L<llla111iseeJ1 sekå kuva-CD
S<>it.timen <~l \jaamise~·n. Mul.vi
aa mr;it .JOpa työkalut pie1wh
köjen tiewkanllllM'ellus1e11 oh
j eliuointia vanen. 

Löja puhe ~ekä viive eli pysäytys 
halutttksi ajaksi. 

Kaikki AmigaVisionin toimin
nol ovaL 11iivtön alareunassa päii
valikossa ja 'sen k1 n1ckssa ala\~ali
ko.<&1 (kuva ~) . M1 t!timediao~jel
man teko aloite taan valiL~emalJa 
hiirellä päävalikosta halut.1.11 toi
mintoryhmä, S!'"n jälkeen 1oimin-
1aa kuvaava ikoni siirretäfm te
keillä olevmrn mu1Limediaohjel
maan. Tarvittaessa LOimintoja 
poistetaan siirtiimiillii niitii roska
koriin. 
Ust~immissa toiminnoissa 011 

tavallisten ol'.jelrnoinlikielten ta
paru.1 erilaisia lisämäåri ueiLå. Esi
merkiksi \~iveikoniin (kuva 3) 
määritellään hiirtä tai näppäi
misLöä käytLäen viiveen pi lrnL~, 

kuva.ikoniin (kuva 4) ladall.avan 
kuv:ui nimi. ja p11heikon.ill:i pu
huttava tcksci tai cicdosro, josta 
teksti oretmm. 

Sisään ja ulos 
:vlultimeclia-sovcllus vaatii Ami
galta 111011ipuolisct syötti)-ja tu
loswsmahdollisuudeL. AmigaVi
sion kävtlää LieLOjcn syöttöön 
näppäimistöä. hi irtä, ARexx
porttia sekä mahdollista koske
lusnäyttöii. Myös muickn ciikois
ten syöttölailteiclen. ktuen pank
kiautomaaLin näppäimistö, käyL
LÖ on mahdnllista erillisten nh
jaimicn av111la. Syö1töl;1itteen va
linnalla on s1tLu·i merki1ys sovel
luksen käyteLtävyydcn kannalta. 

Kuva 5. Ainoat jäänteet perinteisistä ohjelmointikielistä: ehtolau
seet, muuttujat, funktiot ja aliohjelmat. liman ehtolauseita ohjel
mointi ei olisi mahdollista. 

AmigaVisionilla esitcttäviiän 
l..tt\",1an voidaan määritellä toi
mintonäppäimiä, joi La painele-
111alla mu.lcimecLiaohjclman toi
mintaa ohja1aan. Näppäimet 
pi irretään näytölle halu1tuihin 
koltwu samalla tavou1. kuin esi
merkiksi Dl'aim-piin0-0l~jclmaa 
käytc·liiän. 

J'-laluu.aessa voidaan käyu.äå 
kuva-CD-soitinta, joka toimii 
Amiga Visionin objaukses<;a j a 
tuottaa esitykseen grafiikkaa ja 
äån l.å. AmigaVisioniin voidaan 
Jii ttåä myös kiijoiiin, modeemi 
tai MIDJ-pohjaisia nrnsiikkila.it
Leita, kuten syu1.etisaatwrei1a j a 
rumpukoncita,jos esitys on tar
koi 1 us näyuää s1111rellc ykisölle, 
voidaan näyttö konal.a vä1itykil
lä, jolla kuva saadaan he~jas1et
tua valkoka11kaalle. 

Ja muisti maistuu 
AmigaVisiou tarviL~t'e väl1in1ään 
yhden mega1.avtu1 RA.\1-m11isLia 
eli joko Amiga 2000-koncen tai 
lisämuistilla varustelun A500:n . 
O lijelmaa varten suosilcllaan 
kolmen 1rn:gatav1m kesku~m1 Lis
lia sekå kiintolevyasemaa, mutta 
moniajoa hyödynnettåessä muis
tia kuluu enemmänkin. Allckir
joiuaneen koneessa muistia ku
lui kokeilLijen aik:um 4,5 mega
tavua, ruilci riill,::i~i jo piirto-ob jel
micn, editorien ja AmigaVisio
nin samanaikaiseen kåvttöön. 

Tkonipohjainen, graafi11en 
kåyuöliittymä kuluttaa ninsaasLi 
tie tokoneen Lehoa eikä Ainiga
Vision ole poikkeus. Ohjelmaa 
ei voi sanoa hitaaksi, muua pien
tä tahmailua näytön päivit:ykses.~ä 
on. Parhaiten ohjelmuinLi SL!juu 
Amiga 3000:,sa tai rnrbollisessa 
Amigas~a. Ttsc esityksen aikana 
AmigaVisionin edit0riosa.u ei 
larvitse olla koneen muistissa, jo
ten esitys ei \rctadi yhtä pa~joa 

muisLia kuin ohjelman tekovai
hc:. 

Kun J\r11igaVisi011i11 perns~ja
ruksesta pääsee selville. objel
moinå alkaa kiehLOa yhä enem
män. O~jelma,joka näyttä.'i nm
dussa valikon sekä käytt.<\jän sii1,;i 
valitsemat kuvat ja puhuu ku
hunkin kuvaan liittyvän selo~tuk
sen, vie kaikkineen alle· 20 kiLs
ky'..i. Yksiuiiisen animaation tai 
k11van kaL~eluun tarvitaan vain 
kaksi käskvå, joista niistäkin toi
nen on ol~eimamodulin iko ni, 
jollainen on valmiina jokaisen 
ohjelman alus~a. 

AmigaVision sopii e1ihisten in
teraktiivisten esitysten ja opems
o hjcl m icn tekoon. Sen etuna 
e.~imerkiksi 1.avallisiin 1eksukchä
ol\jelmiin verrau11na on <Jvoin 
arkkitehtlllui,jonka a11siosta esi
tykseen voidaan liittää ulkoisia 
ohjelmia ja joka mahdollistaa cti 
sovellusten keskinäisen yh1eis-
1yö11. Rie-len tehokkuui;ja moni
pLtolisuus l1elpo1.1avat esit.ysien 
ohjelmoinLiaja CD-le1y1uki mah
dollistaa korkealaawisen kuva-ja 
ään ima1eriaalin kåytön. mikäli 
Amigan sisäänrakennctut omi
mLisuutlet eivät riitä.+ 

Maahant uoja: 
Toptronics 

puh. (921) 546 666 

Hinta: 
995,-

C=arvo: 

IS 



TÄYI IÄASIAA 
AMIGASTA 
• C=lehti on nyt Amiga-asiantuntija numero 
yksi. Uudistunut C=lehti keskittyy Amigaan 
ja sen ohjelmiin ja lisälaitteisiin perinpohjai
suudella, johon vain C=lehti pystyy. 

PERUSTIETOA 
• C=lehti ottaa aloittelijat otteeseen, joka 
saa painijankin kateelliseksi. Se tutustuttaa 
käyttöjärjestelmään kädestä pitäen, esitte
lee hupi- ja hyötyohjelmat, kirjoittaa teks
tureista, musiikista, kuvista, animaatiosta, 
kaiken selvällä suomen kielellä. 

LISÄOPPIA 
• Uudistuneen C=lehden seurassa ei 
eteväkään harrastaja pitkästy. Amigasta 
löytyy uutta koko ajan - ja kaikki se 
löytyy tietenkin myös (=lehdestä. Toimit
tajina ovat maamme johtavat tekijät, ja 
asiantuntijoina maailman Amiga-huiput. 

UUTISIA, 
IHMISIÄ 
• Kuka käyttää työssään Amigaa ja 
mihin? Mitä tapahtuu pelitaloissa? 
Uusia lisälaitteita, uusia sovelluksia. Tänään uutisina 
(=lehdessä, huomenna kenties jo kaupan hyllyillä. 

TILAA NYT AMICA·ASIANTUNTIJA! 
• Jos sinulla on Amiga, sinulla pitää olla myös ajan 
tasalla olevaa tietoa sen mahdollisuuksista. • Uudis
tunut C=lehti tuo tiedon suoraan kotiisi 6 kertaa 
vuodessa 159 markalla. • Jos olet MikroBitin tilaaja, 
saat (=lehden vuosikerran 11 9 markalla. 

• Tilaa nyt oma Amiga-asiantuntijasi soittamalla 
numeroon (90) 120 670 tai palauttamalla lehdessä 
oleva tilauskuponki! 

Tilaukset (90) 120 670 ~ER1Ko1sLEHDET ov 
~T E C N 0 PRESS 



amiga GIBBDllGIB 
JUKKA MARIN 

Kmanlukijoidcn. kiintolc.~ 
njt'll ja CD-RO\l-asl·
mi1:n liiuäminen \<latii 

111011ip11oli~t·11 ja nopean liitä11-
nt111. \miga,~a ratkttisuk~i on,,._ 
littu 'iisi Y11ott:t ~i11n1 julkistcllu 
SCSl-\'ii\'fä (S111;Lll Cornputer Sy'" 
lcm l 1ncrfacc). joka mahdollis-

SCSl·Yä lä 
-akaa ml9an 
vauhdl~ 

taa <'ri l,ti,tv11 oheblaiLLeiden liil-
1;i111isc11 'amaan väylään. Mihi11 
SCSl:n '11rn.io pcruswu'i-

Nopl' tt\ja mo11ip11olisuu' onu 
Y<1hwja 1ictokonemaailn1~b.'><1. 

Kolma' h" i11 tärk('å tekijä on 
\lnt·t-11\opi' 11us. Cfi-t:ssä kä~ t<:t-

(( 
tiin C:ommodoren omaa erikois-L 
ta liitärrniä kirjoitumien ja lei)- v 
a'<'nlll'll liitt;'im1scen, mikä ~ai . · 
Crn 11111odrnT11 kassakoncl·n ki- ,. . 
lah tele: maan iloisesti - ja kävu;i-
ji<·n p;iiit särkcmäiin" SOJ;il'ia 
ohci-.Jailleita ('lsicssään. rt=.l - =--~-

i\rnig<ta ja sen ohcisl;1i1eliitän- w t::::::::=J ~ 
1<~jii ,11111111i1cl1ae'>.sa mc·11c·1d1iin _A~~M~l,6~AM~ln;;;:;•~~ 
1 ii:..m1n1n111, sillä konc::csec:u ha- ... 
lu11iin 'ki-,c.,.-;;'i känössä olernt lii-
1<in11;i1 niin kirjoillimelle (Cent
rrniir,), modcemille (RS-232) 
l..11i11 l..iimokvvillel..in. I\-lr11na-
111aa prnkkc1 •~ta lukuunouamat-
la kaikki kii1110Je11.ol~jairne1 01 at 
S< .Sl-~1a11clardin mukaisia ja yh-
1ec11sopivia kaikkil'll SCSl-ol 1eis
laiLLcidc11 kan>.sa. 

Alynsiirto 
SU)l:11 1arni11ee11a on siinää cri
t" ppi,u:11 ohc·islaiu(·iclcn ''1<11i
ma :ih ja liit<i111ä1arpee1 olwislai1-
1ci,iin j;i ,,mda kaikki laineet 
nii}Wimiiiin ulmpäin o;amanlaisil
m. T:ii11ä11 ansiosta esimnkiksi 
kt1\'a11l11kija ja kii11Lokv) voidaa11 
k\' lkl'ii samaan \•:ivlää11, rnikka i1-
~l' la ill l'l't O\'al i'oiminnoiltaan 
1ii\',i11 l'I ilaisia. 

Kaikki ~CS!-lai l teet sisält;i,·;it 
oman mil..ropro;.e!.~orin ja oh
jausohjdman, mui~tia ja tehoa 
'>ilattaa olla .iopa cnenunän kuin 
pt·r u,-. \miga\.~a. SCSl-ltiiLella 
kiht('Wic·ssä .\migan tarvitsee 
\ain IJIH·n.föi konwllloja nlwi'
laiucillc, m111kåjälkecn lai1Lee1 
suorill<l\''11 komennot iL~enäises
li. Tt1\"<1llaa11 sama tapahtui myi>s 
CH l : 1 1.i~ l fi4 1-l('VV<IS('lll;tll \'iili ll~l. 

joski11 lii1.w111mi11 ja tehot10-
nrnrnm111. I l1cnoimmrnaan Ami
ga11 SCSI rni komcmojcn suori-
1 ul..\1•11 .1jal..si ;.iinyä muihin tch
Lih ii11 ja ohjata 11111ita samalla 
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ne 'v111r111oa sucirittava la11e lä
he11;'iä 1i(·do11 kcJ111~·n 1 1011 s11i>ri· 
lll k~<>n l)tääuvmisesrä tai suoti-
1 uk~t·s.<;;.11~1pahn11 1cl·s1a virhce~tii. 

Sta11dardoi1nu11 vå1'lföi11 voi
da<lll liittäf1 moncnlai~ia laitteita 
,1i1M kiinJOk\~'i'Lå l..i~joitt.in1iin jr1 
1..m an lulJjoihin. Joukkoon mah
l\l\~ll myö' opti'>ct lewmui,1i1. 
kntc·n CD-R0.\1-a~ermn. l..t>rnm 
l..irjoitettal'at \\ OR.\l-ascmat ja 
uu,irnmat. p)·,·liiuävät 1rn1gnrc·1-
1i,optisr1 lc\;w;cmat. SCSl tukee 
v<1ihc!C'11av;rn mediaa eli lew
a~C' 1 nia, joiden levy voidaan mil1-
1a<1. Nii11 l..ummall isclU1 kuin ·"t' 

11111tu111..i11, 1 av;1lli~e11 kii11iok'Y
ase111a11 le''YPakkaa ri voi lain
kaan vaih1m1 ja lc" 11 \"clihdctt.i
'1111s 011 m:i-..-;;11nui~t<:å-i."<t lTil..oi\-
01111m1i\llll', joka vaatii crit~ htii 
huomiota niin kwa.o;emalt.a kuin 
Amigaltal..in. ' 

SCSl-vävlå vmmårtåii smitin
krn ti11 lisflksi scilst·mi.iä muuta 
SCSl-lailt·1tf1. Samaan vävliiiin voi 
siis kt·tj111t<1<1 pt:l'iikkåin ;,,1ikkapa 
kolme kiintolcvvä. 11auha-ase-
111a11, CD-ROill-ascnia11 j;1 ki1 joil-
1i11H·11. Lii11fönisee11 ei tarvita 
11111uta kuin SCSl-kaapelia. sillft 
"1h köi,e,ti laineet sopil'al s110-
1,1a11 roisiin-;a. Laitteiden crou.i-

.;111~~'1f\'OJ:1'~ ~illii olt· 111i
taa11 1 · e 1ista~e SC:Sl-standar
rl in <11ss, . Niinpä Af>OO:s~a j;1 
1\ 2( O:s: a käytctiiiin yl eise~1 i J 6-
b' isti" l'äyläliitäntää. k1111 Laas 

_.:,_ _ _ ..,....---t n1i t 3000 hoit.aa ~iirrot ko-

--- @ ~1 • • 'r Olllaan muistiin tihdct :t~ 
l/"'b iii le\·eän '<ivlän läpi. Silti 

aikkicn koneiden ohjaimista 
löit~' samanlainen 25-napainen. 
~-hi11intn SCSJ-liitäntä. 

111iwk~1 toisistaan on tai pcl.'11 
ast:naa jokais<'lle lai11celle oma 
lai1t·11111i1ero11sa. mikå 1;walli$l'~ti 
tchdiiiin siltausten 1,;1i kytki111i t·11 
a11tl la. 

Toinen sukupolvi 
se 1-stanciarclista l>ll ok·111<1..,\d 
kal..,i \i1allis1a n~rsiota. SCSI-! 
j11lkis1t·ttiin ntonna HJ86 ja 'tui 
1ihde11tädi Se .Sl-2 \'ltonna 1990. 
l .. uijt•n nl.'ttavuu te11~a a n sio~t.1 
SCSI on edelleen vhteemopil'a 
all..t1pl'niiscn standardin kan,,sa 
1111.sia omi11ai-,uuksia luku11not1a-
matta. Versioiden .s11urimmal 
nnt ovat J,tltLeiden \'äliM.'e11 til·
do11,iinocm kä~·tcuän'in \'ä} Iän 
len·Hlc~sä ja käskykannan laa
juudc,~a. \leiscn, CSl-1 :n ,;hl:i 
on aina 8-hitti11r11. SC~l-2:.,_s,1 
\11\l:i rni olla mvö~ 16 tai 32 bit-
tiiill'wä. 

SCSl-2:n mukai'let H)-ja 32-hit
lisc·t lai11t·<·t voidaan liiuiiii lll\'m 

8-hitTisecn SCSI-l -vävl:'iii 11 , si lW 
standardin mukaan yli111r1iiriiisl't 
da1alit \iat rnodaan erillise'>~i kaa
peli~'" ja kaikkien lailLcidcn 011 
t 11c1 u11·a myö~ ~hi uistä til·don
,jjnoa. SCSl-so1·illimcnja 1ic·to
l..011t'<'ll l'ålillä l..ävtellå\'å \ih lii 
puoll·sJilan riipp1.111 kol..011,1a11 

SCSI-~ sisältää mYbs la<ti('1111e-
1l111 kä:,kykanmm. jonka m ull;1 
\'Oidaan tukvaisuuclc.:ssa hallita 
c.:11 1 i~tä monipuolisempia oht.'i~
lai11cita _ja kokonaa11 uusia lai1c
l>'}1Jpcjä. Amigan SCSl-kon 1 iva l-
111iSl<!ja1 carkoinavat SLSl-2:11a 
jt1u1 i lm~jempaa ki1skyka11taa ei
vät l..ii l 6- tai 32-bi uistä 'ål'läii. 
\ 'anhemmaL CSI-ohjaiml'I t·i,<it 
tue l..aikkia ko111c111oja tai tllkl·
n11 niitä \'<Iin 01.iuain. Tämä ,li
ht·111taa ongdmia c~11nc.:rkiksi 
11a11ha-a~en1ia liitc•ttäcs~ä. ko,ka 
m· käy11äviitjonki11 \'Crrnn l..iin
toln~istä eroal'ia ko111c111oja. 
Y1cl·nsä 011gc:l 1m1t ratkt·m~11 ,•aih
tamalla SCSl-ol:jainwn mukana 
1 ulcva nhjdmisto uuclc.:mpmm. 

SCSl-1"J\län nopeu' 011 usko
maw11 l'crramma rnnhclllpiin 
1..iintole,, liitäntöihin. Teoii<h-.(t 
SCSl-2 siinää 32-biuistä , .. ;., låå 
pitkin jop;i -10 meg-.llanm -,ckun
ni~ a. Alniga~$<1 yJei,~ti k;iyH·1v1 
SC:Sl-1 :n mukaiset 8 bitin 1·ä\'läl
J~ van1~H·LL11 kiintolt:\'Yl ' l t~\\·iit 
nekin parhaimmillaan yli 'mcga· 
tm~rn nopeuksiin ja ;tlft> f)()(J kilo-
1m:1111 sckuntinopeuua pide1äii11 
11ykväiin jo hitaana. ,\:~OOO:n 
SC~J-ol ijain p1·st;'} l11k<·m,1<111 '1.i-
111;111,ukaiscsti ucwa kalidl.'lt<l 
l..iintok\'\'ltä rhteensä di kaksi 
miljcxmaa m<·rkkiä sel..1111111o;.'>i1.+ 
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amigalllDD 
VIDEO TOASTER 

Yideoleivänpaahdin Ami9aan 

Video Toaster on reaaliaikainen väridigitoija Amigaan. 

• Maailmalla Amiga on nous
sut kuvankäsittelylaitteideil yk
köseksi New Tekin valmista
man Video Toasterin ansios
ta. Video Toaster on reaaliai· 
kainen väridigitoija, jossa voi 
olla korkeintaan neljä video· 
lähdettä kytkettynä yhtä al
kaa. Digitoitavan videolähteen 
voi valita ohjelmallisesti. Toas· 
terissa on kahden megatavun 

kokoinen puskurimuisti, jonne 
mahtuu kerrallaan kaksi 16 
miljoonan värin kuvaa. Kuvat 
käsitellään puskurissa olevan 
kuvatiedon avulla. Erilaisia d~ 
gitaalisia kuvatehosteitti on yli 
100 kappaletta. 

Video Toasterissa on muu
takin kuin pelkästään muistia 
ja digitoija. Kortilla olevalla 
genlockilla Amigan kuvaa ja 

VVING COlvfMANDER II: 

Heti listoille 
• Vain PC:lle saatavilla oleva 
Originin Wing Commander 11 

nousi välittömästi kaikkien ko
neiden myydyimpien pelien 
listoille heti ilmestymisensä 
jälkeen Englannissa. 

Peli vie puhepaketteineen 
PC:ssä tilaa 21 megatavua ja 
vaatii toimiakseen vähintään 
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286:n ja 16 MHz:n nopeu
den. Jotta s~tä saisi kaiken irti 
on syytä omistaa nopea 386, 
SoundBlaster ja Roland. 

Tätä peliä tuskin tullaan 
Amigassa näkemään. Sen si· 
jaan Wing Commander I:stä 
odotellaan edelleen kieli pitkä~ 
lä. 

valitusta videolähteestä saa
tua kuvaa voidaan sekoittaa. 
Tulos ei näy suoraan Amigan 
kuvaruudulla vaan se tulee ia
vallisena videosignaalina kor
tilta, josta se voidaan tallen
taa esimerkiksi videonauhuril· 
la. Useampia videolähteitä 
käytettä~ssä joudutaan käyt· 
tämään ulkopuolista aikavir
heenkorjaaja (lime Base Cor
rector), jolla videolähteiden 
kuvat saadaan tahdistettua 
toisiinsa. 

Video Toaster liitetään Am~ 
gan videokorttipaikkaan. To· 
asterissa on kaksi päällekkäin 
asetettua piihkorttia, jotka jat· 
kuvat A2000:n levykeasema
telineen päälle. Tästä syystä 
laite ei sovi A3000:een. 
NewTek markkinoi myös val
mista videokuvan käsittelyyn 
soveltuvaa työasemapakettia, 
jonka runkona on Video 
Toasterilla laajennettu Am1ga 
2000. Työ(ilsemaversiossa on 
50 MHz:n 68030-kortti, jossa 
on 68882-matematiikkapro
sessori. Paketin hinta on noin 
40 000 markkaa. Video Toas· 
teria toimitetaan ainoastaan 
NTSC·versiona, mutta tulossa 
on myös PAL-versio. 

GVP:n FD2010-levykeasemassa on Chinonin koneisto 
ja pölyluukku, joka estää koneiston likaantumisen. 

GVPFD2010 

Laadukas 
levykeasema 
• Great Valley Ptoducts on tehnyt A2000:een ja A3000:een so
pivan sisäisen 3,5 tuuman levyaseman. Asema voidaan sovittaa 
myös muihin Amigoihin ulkoiseksi asemaksi erillisen kotelon ja 
lirtännän (C=lehti 5/90) avulla. Amiga 500:n sisäiseksi asemaksi 
GVP FD2020 ei sovi, koska se on lyhyempi ja pienempi kuin al
kuperäinen. Asema voidaan asettaa DFO:sta DF3:een ja se s~ 
sältää laadukkaan Chinonin valmistaman pyörittimen, jossa on 
koneiston likaantumisen estävä pölyluukku. 

Laite maksaa 950 markkaa ja sitä tuo maahan Broadline Oy, 
puhelin (90) 8747 900. 

Audition 4:ää voidaan käyttää äänen digitointiin ja re· 
aaliaikaiseen äänitehosteiden tekemiseen. 

AUDITION 4 

Reaaliaikaisca 
äänen· 
muokkausca 
• Audition 4 on kaikkiin Amigoihin ja kirjoitinportiin kytkettyihin 
digitoijiin sopiva äänendigitointiohjelma. Ohjelma on erittäin no
pea, sillä se on ohjelmoitu kokonaan konekielellä. Ominaisuuk
siin kuuluu äänen digitointi suoraan levykkeelle tai RAM-muistiin 
sekä reaaliaikaiset tehosteet kuten kaiku, häivyt.ys, suodattimet, 
tasomittari Ja oskilloskooppi. 

Ohjelma on AudioMaster 111 -yhteensopiva, ja sillä voidaan ta~ 
lentaa IFF-muodon lisäksi Sonix-muodossa sekä tehdä itsenäisiä 
ohjelmia, jotka soittavat musiikkia. Esimerkiksi kun levykkeelle 
digitoidaan musiikkia, voidaan sitä kuunnella käynnistämällä ko
ne tällä levykkeellä. Audition on yhdysvaltalaisen SunRize ln
dustriesin tekemä ja sitä tuo maahan Power Computers, puhelin 
(918) 527 711. Ohjelman hinta on 325 markkaa. 
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USA:n 
Top· IO 
lokakuussa 
• Computer Gaming 
Worldin lukijaäänestyksen 
suosituimmat pelit loka
kuussa ovat tuttua kamaa 
suomalaisillekin. 

1. Wing Commander 
2. Railroad Tycoon 
3. Red Baron 
4. Warlords 
5. Harpoon, Ultima V 
7. Space Quest IV 
8. M-1 Tank Platoon 
9. Eye of the Beholder 
10. King's Quest V 

Fusion-F orty-turbokortti 
on noin 20 kertaa perus
Amigaa nopeampi. 

Hi 
1:here, 
mant 

• Konami on kääntämässä 
huippusuosittua The Simp
sons -kolikkopeliään mikroille 
Peliä voi pelata s_amaan ai
kaan neljä henkilöä, jotka otta
vat Homerin, Margen, Usan ja 
Bartin hahmot ja yrittävät pe
lastaa varkaiden kidnappaa
maa Maggie-vauvaa. Apuväli
neinä ovat muun muassa pö
lynimuri ja hyppynaru. Lopulta 
tie vie Homerin työpaikkaan 
eli paikalliseen atomivoima
laan. 
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Yhdysvalloissa Simpsoneita 
seuraa joka viikko yli 27 mil
joonaa katsojaa. Bart Simpo
sonista on jopa tullut raptähti 
levyllään "Do the Bartman". 

Koska ihmis.et kerran pitä
vät, niin markkinoijat ottavat 
rahat pois. Universal Studiot 
avaavat Simpsons-osaston 
pwstossaan ja Burger King 
sai valtavan suosion Simp
sons-lahjoillaan. Kiitospäivänä 
Bart pääsee viralliseen paraa
tiin. Vielä Bartia ei sentään ol-

FUSION-FORTY 

Uuteen ceholuokkaan 
68040:111 
• Motorola 68k -perheen uusimpaan jäseneen 
68040:aan i:iohjautuvia turboja on od.oteltu 

Amigalle jo jonkin aikaa. Ensimmäinen 
A2000:een sopiva laite on kanadalaisen 

20 megatavua. Kortilla oleva muisti ei ole au
tokonfiguroituvaa Jil se sijoittuu kiinteisiiin osoit
teisiin Amigan väylän 16 megatavun maagisen 
rajan yläpuolelle, joten muisti ei ole käytettävis
sä väylältä käsin OMA-laitteita aiatellen. Muisti 
otetaan käyttöön erillisellä ohjelmalla koneen 
käynnistysvaiheessa. 

RCS Managementin valmistama Fusion
F orty, jonka sydämena on 25 mega-

hertsin kellotaafuudella toimiva 
68040. Fusion-Fortyn $!MM-paik

koihin voidaan asentaa muistia 
korkeintaan 32 megatavua. No
peuden puolesta kelpaavat 80 

nanosekunnin modulit. Normaalien g. 
b1ttisten SIMM-moduleiden käytön vuoksi laa
jennus on edullista, mutta kostautuu muistin hi
taudesta ·aiheutuvana tehonhukkana. 

Teoriassa 25 megahertsin 68040 vastaa ko
konaislukulaskennassa vähintään kahta samalla 
kellotaajuudella toimivaa 68030:aa, käskyn
suoritusnopeus jako- ja kertolaskuja lukuunot
tamatta on 15 - 20 MIPSiä (miljoonaa käskyä 
sekunnissa). Keskimaärin tehoa on noin 20 
kertaa perus-Amigaa enemmän. 

SIMM-Paikkoja on yhteensä kahdeksan (kak
si 32-bittistä pankkia), joten 4 ja 32 megata
vun lisäksi muut konfiguraatiot ovat 8, 16 ja 

Fusion-Fortya myy Westcom Systems, puhe
lin (952) 184 952. Kortin hinta neljä megaise
na on alle 20 000 markkaa. 

la valitsemassa presidentiksi. 
· Simpsonin tietokonepeliver

sion oikeuksista tullaan käy
mään kova kamppailu, joka 
todennäköisesti ratkeaa pian. 
Simpsons on todennäköisesti 
parasclisenssi sitten Termina
tor 2:n. 

Oceanin ennen joulua ilmes
tyvä The Simpsons: Bart vs. 
the Space Mutants ei perustu 
Konamin kolikkopeliin. 

SUPRARAM 500RX 

Erilainen 
muis~in· 
laajennus 
• SupraRam 500RX on 0,5 
- 8 megan rnuistinlaajennus 
Amiga 500:11e. Yleensä lisä
muistit asennetaan koneen 
pohjassa olevaan tilaan, mut
ta Supra asennetaan koneen 
vasemmassa reunassa ole
vaan laajennuspaikkaan. Laite 
on erittäin pienikokoinen, vaik
ka siinä on myös laajennus
paikan läpivienti. Läpiviennistä 
on hyötyä, jos lisämuistin li
säksi halutaan kytkeä vielä 
kiintolevy tai turbokortti. 

0,5 - .2 megan malleissa 
käytetään muistipiireinä 25.6 k 
x 4 bitin piirejä ja 2 - 8 me
gan malleissa 1024 k x 4 bi
tin piitejä. Molemmissa ta
pauksissa piirit ovat ZIP-kote
loisia. Alle kahden megan 
malleissa muistia voidaan laa
jentaa korkeintaan kahteen 
megaan. Kun muistia halu
taan tästä lisätä, joudutaan 
kaikki vanhat piirit korvaa
maan 1024 k x 4 bitin piirei~ 
lä. Kahden megan malli ja 
suuremmat toimitetaan 1024 
k x 4 bitin piireillä, jolloin muig. 
tin lisääminen on helppoa ai
na kahdeksaan megaan asti. 
Esimerkiksi 1024 k x 4 bitin 
piiri maksaa reilut 100 mark
kaa, joten esimerkiksi kahden 

megan (4 piiriä) laajennuksen 
hinta on vain 400 markkaa. 

SupraRam 500RX:ää myy 
Suomessa Westcom Sys
tems, puhelin (952) 184 952. 
Yhden megan malli mak,saa 
895 markkaa ja neljän megan 
malli 2 180 markkaa. 

Toisin kuin muistinlaajen
nukset yleensä: Supra· 
Ram SOORX asennetaan 
koneen vasemmassa 
reunassa olevaan laajen
nuspaikkaan. 

19 



--l ~!GA 
MODEEMI 

JUKKA MARIN 

Puhelinverkkoon kytkettävä 
modeemi muuntaa tieto
koneen digitaalisen tiedon 

puhelinvcrkkoon,., a na 1 ogi seksi. 
Nimitys "m()å~m" llllee-sa.noista 
modulatorja dem.oduJawr. jotka 
kuw.avat modet~min toimirnape-
1iaar..etta. Modecmien nopeutla 
mitata~m bi11ei11ä sekunnissa 
(Qps) ja tav:al.l.isia ai·v'oja m'å( 
Mo, t200, 2400 j'l! 9600 bps. Vii
memainiu11 on 1mclehko ja siksi 
jon.ki11 verran edellisiä kalliimpi. 
2400 bps modee111i11 saa noin tu
ham1ell~ markalla, m11Ua \'3.nho
ja 300 ja 12-00 bp~ modecmc;_ja 
voi saada käytetliyuåjopa satasd
ll'.L 

f>JodeemiUa Amig.,1lla voi ouaa 
yhtc)1de11 mui1lin Lietokoneisiin 
jll niin kuts\llntihm pnrkkeihin 
eli boxcihln. Purkki on sähl<ö
pqslilaatik.ko,jota ylläpi1iiä hen
kilö tai vi-itvs tict~>ko:11e~ssaan. 

Pw·keis~a kä}'lLiijät voivat vaihtaa 
ajatuksia. lukea hammuksiinsa 
tai työhönsä liitcyviii <1niUeleita 
tai sii1 tM omaan koJ1e.eseen kiin
nostavia tekstajä ja oltjelmia Mcr 
dccmill~ voi pela~ pelejäkin. 
joisr.a useamman pelaaja11 an
siosta mlee rk,\inpefojä miden
klit1 t.<:1ise1 n ~i.a. 

Modeemeja on 
moneksi 
Modeemin nopeus (Imaisee, 
kuink<1 monta merki.iä tietoa se 
pyst}~ ~ilitäruåån sekunniss,a. Yk
~i merkki vii.atii siirryåk~cen k}"m
ine11en biuii.jmen 1201) bps -
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•bte det 

maailmalle 
• Amigalla ja modeemilla voi olla puhelin
verkon l<autta yhteydessä muihin tietoko
neisiin. Koneeksi riittää perus-Amiga 500, 
jossa on pääteohjelma. 

modeemi siirtää korkeintaan 
120 merkkiä seku11.11~5sa molem
p i.in ~uuntiin. Tällä hetkellä 
suosituimpia ovat 2400 bps -mo
deeulit. mutta 9600 bps -malliL 
ovdt V"<1ltaarnao;sa markkinoita ne
linkertaisen nopeutensa ansios
lil.. BciLt.lliset 2400 bps -modeemit 
sopivat hyvin ha.rrastelijakäyL
toön. Halvalla ostett.u 300 bps · 
m~)(feemi tulee usein käytössä 
maksamaan enemJ1\äu kuin 
2400 bps -malli pitkien puhelin
yhteyksie.n takia. 

lJl1.:rimn1i11S<1 1n,ocleemeis$a on 
s1111remman nopeuden lisäksi 
pa.kk:ni&- Ja virheenko1:jaustoi
mim()ja. Pa.kkaamin1;n uopeul
taa esimerkiksi tckstimuotoisen 
Liedon siirtoa ja saa sitc11 modee
min nävu.ämään esimerkiksi ni
mellisiji. 2'100 bps:n Li.nj.anopeul
ta nopeanunalta. Virheen kor-

Amiga 

sh.ield 1 --~ 
TxD 2 
RxD 3 
RTS 4 
CTS 5 
DSR 6 
GND 7 
DCD 8 0 

DTR 20 
' / 

25-nap. D-naa.ras 

jans huolehtii. siitä, eLtft puhelin
li.njojen häiriöt eivät vaikuta Lie
clonsi.i.rtooo .jos siirrossa on häi-
1iöitä, modeemit lähettävät ky
scisc:-n osan tiedosta u udes1.a~1. 

Pakkaustoi.J.ninnon ja virheen
ko1jauksen käytlö vaatii linjan 
molempiin päihin modeemit, 
jotka hallitsev.u saman pakkaus
menetelmän tai virheen.korjauk
sen. Jos toi.neo modecmeista on 
"tavallinen" malli, ticdon~iino ta
pahtuu tav-allisen modeemin eh
doilla. Samoin jos toisen pään 
modeemi hallitsee vai11 1200 bps 
nopeuden, ei toisessa päässä ole
va 9600 hps -modeemi pysty wi
mimaan kuin 1200 bps:n nopeu
de lla. Ominaisuuksilt.aan erilai
set modeemit pysLyv-ät kuitenkin 
kommunikoimaan valitsemalla 
parhaan molcmmisLa laitteista 
löytyvän siirlotava11. 

modeemi 

, l suojamaa 
2 1ähtev"ii tieto 
3 saapuva tieto 
'1 RTS-kättcly 
5 CTS-källely 
6 DSR-käctely 
7 maa 
6 kttntoaallon ronnisrns 
20 DIR-kättely 

25-nap. D-uros 

Kuva l. Amfgan ja modeemin liittämiseen tarvittavan RS232 
-kaapelin kytkentäohje. 

Kaapeleita kaivataan 
Useimpien modcemicn mukana 
on puhelinkaapeli, jonka wise:Y 
sa päässä 0 11 modeem.iin sopiva 
liiti.n ja wisessa puhelinpistoke. 
Joissakin moclccmci.ssa pisLöt11lp
paan voi liittää myös puhelimen, 
jolloin välLytään joht~jen inoit
telu Lea. Toisinaan puhelin voi
da<m Liittää modeemin perään, 
j olloin modeemin rele katkaisee 
puhelimeen mene\"äi1 yhteyden 
tietokoneyhteyksien ajaksi. Pu
helimen kuulokkeen nostami
nen saattaa häiritä modcemien 
toiminLaa. 

Puhelinliitännän lisäksi tarvi
taa.11 RS232-kaapeli, jonka toi
nen pää liLtetään Amigan sarja
porttiinja toinen modeemin 25-
napaiseen liitlimeen. Amigaan 
sopiva RS232-kaapeli, jossa on 
kaikki larpeellisel signaalit. Oll 

kuvassa 1. Suoja.vaippa kytketään 
vain toisesta pääst.-"iän. 

Rahanmeno seis 
Ybteydcnottoon tarvitaan ns 
pääLeol:Uclma,joka viilittäii näp
päimenpainaJlukseL modccmille 
ja edelleen toiselle tietokoneelle 
ja ml ostaa Iin jalta saapuvat mer
kit. 

Pääteol\jclmia 0 11 PD- eli j ul
kisohjelmina ja n iitä voi tilata 
edullisesti useista suomalaisista 
liikkeistä. &imcrk.iksi Fish-Jcvyk
keillä 455 ja 468 on VLT-ol'tjel
rna. Suositt.Ltia påäteohjelm ia 
ov-at myös Hancls.hake (FJSh 449) 
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jaJRComm,joidcn lekijä1 toh·o
\'<ll ohjelmien käytu~jicn maksa
van muutaman sadan markan 
korvauksen. Kaikilla kolmella 
pääL<.!ohjelmaUa voi siirtiiä tie
doswja Amigan ja Loisen lictoko
ncen välillä. 

dcm. Prmokollat jak3\<tt siirret
ukJn tiedoston pieniin palasiin 
ja lähettävät palat yksi1dk·n vas
taan<>llavallc koneelle. Varsinai
sen tiedon lisäksi palojen muka
na liihctetääu tarkistussumma, 
jota l"•\Staanottava kone vertaa 
lask.emaansa summaan.Jo~ siir
rossa tapahtuu virheitä. summat 
ci,'<it täsmääja kyseisen pala lä
hctt'l.åän uudestaan. 

Kaupallisia vaihtoehtoja ovat 
esimerkiksi ATaJk 3 sekä koti
mainen Soft Conncc1.jmka ovat 
molemmat monipuoli\iaja käyt
tökelpoisia oltjelmia. Jålkirnmäi
~cst~i 0 11 suomen-ja ruotsinkieli
se1 versiot. Yhteyden ottamiseen modeemilla tarvitaan pääteohjelma, jolla 

myös siirretään tiedostoja Amigan ja toisen tietokoneen välillä. 
Kuvassa on suosittu JRComm-pääteohjelma. 

Tiedostoja siirreuäessä on va
litrnva molempiin ko11eisiin sa
ma protokolla, sillä eri protokol
lat eivät ole keskenään yhtccnso
pivia. Kehiwmeimpiäja <>amalla 
nopeimpia protokollia ovat Y.. ja 
Zmodcm. mutta muitakin ,·oi 
käyttää riippuen käytettä\iS!>ä 
olevasta valikoimasta. Xmoclc
mia kävtcttäessä siirrctlf1viin tie
doston' nimi on anneuava c-rik
st:en molemmissa koncis.~a. 11111t
ta muut protokollat osaavat siir-
1.åä tiedoston mukana mvös sen 
nimen. mikä mal1dolli~um usei
den tiedostojen siirron auw
maau isest i peräkkäin. 

Tarpeelliset tiedostot 
työlevykkeelle 
Pää1cohjelmakäyttöä vai ten kan
nau.aa \"d1-ata oma levyke, jolle 
koo1a;rn modeemik~1y1ö~s;i t11r"vi1-
tava1 tiedostot. Erittäin oleell i
nen 011 devs-hakemistoo11 wJeva 
serial.device,jonka avulla pääte
ohjclma käyttääArnigan RS232-
pornia .. \luiden Liedost~jen tar
\ 'C tiippuu käytcl:)-stä pääteohjel
rna.~ta, muita levykkcdlc kannat
taa kopioida ainakin CU-ko
mc1111ot run, lisl, c.:cl, copy, make
dir, dclcleja clir. 

rossa käyteLtävät prokowllat ovat 
ulkoisissa kirjastoissa, jotka on 
kopioitava libs-hakemistoon. 
Kickstart l.2:ssa ja l.3:ssa RAM
levykkcen käyttö vaatii 1-hakcmis
Loon Rmn-1 [a11dler-nimisen Lit
doston. 

via. Purkkikoneet rmpäri maail
maa pursuavat kaikenlai ia tie
dostoja vitseistä tie1.okonesLan
dardeihi11 ja RaamaLU~La ruoka
ohjeisiin. Alykkiiån päätcohjel
man avulla tiedostnjcn siirto on
nistuu hclpo:.ti ja vai masti. 

Jotkin pääteoltjelmaL 1.arvitse
'~1t omia kiijastojaan tai erik.oisia 
fontteja, jolka on kopioita\'3 
omiin hakemistoihinsa. J ona 
fontit 1oimisi\~t. on kvykkeen 
libs-hakemistoon muistenava ko
pioirla disk.foni.library-ni rni nen 
systeemikiijasto. Useissa uusissa 
päålcol"\jelmissa Liedostojc:n siir-

Helpoi11 tapa tehdä toimiva 
työlcvykc on kopioida alkupenli· 
nen \\'orkbcnch-lcvy, ja tuho1a 
sil tä sy:;1em·ja ulilities-hakemis
tot sisältö im•<·n ,jolloin \rc1pautuu 
tilaa piiåtellhjdmaa varten. Myös 
tarpeettomat fontit ja kirjoi
tinajurit kannauaa poistaa tilan 
säästämis<'ksi. 

Tiedo·tojcn 'iirrossa käytetää11 
ns. protokollia,jOLk.a on k.ehitet
ty virheeuömän siin·on saavuua
miseksi. Tavallisessa 1ekstlssä pu
hclinlirtj()jeu häiriöt aiheuttavat 
korkeinli:J.an muuta1mm merkin 
virheil.å, joilla t'i usein ole merlJ
tystä. Ohjelmia siirrwäessä jo 
vhdl·n bitin \irhc riittää teke
mään koko ohjelman k;.i.)ttökel
votwmakl>i, joten kaikki linjahäi-
1iöiden vaikulllk.~(·t on poistet1a
va. 

jois~akin pääteohjelmissa tie
doston vastaanoton voi aloiuaa 
automaattisesti. Tällöin päföcoh
jelma mlvoo rnodeemilta (Ulcvia 
mcrkk<:jå, tunnistaa itse L<>iwn 
koneen läheuämän siirron aloi
tusmcrkin ja aloillaa siirron. 
Käyu,"ijän 1ehtäväksi jää Vttin so
piva11, pnrkista riippuva11 ko
mennon 1Hitaminen purkkiko
nccllc. • 

Miten tiedostoja 
siirretään 
Yksi rnodc(•min suurin1111isLa 
eduista on ma hdollisuus siinää 
erilaisia ohjelmia, tekstejä tai ku-

Yleisimmin käytcttxjä siirtopro
Lokollia ovat jo osiuain vanhen
tunm kermit sekä X-, Y-ja Zmo-

Ensimmäinen yhteys 
Kun ka1kk1 on v-dlrnista. kuk.e1llaan Loimiiko 1110-

dc<:mi11 ja .\rnigan viiBtu.•11 yh1cy.;. Pä,ätcoltjdm,1 
a~eu.:c<Mn simrimm:t.llc mnck~min lUnte.rnalle 
nopcu<k•llc, mikå osmwrkilsi \1..T:sså t<~hd:tån 
Com111·,~1likon l~~111tl·toimi1111oll.I. Sen jälkeen 
1..irjoirt·t.aan AT ja pa11w1.tan reLurn-nåppä111u1. 
:">likäh klrjaimeL rukrnt nåHIÖrm ja niiden alle 
1uh"1u11 OK.1..aik.ki on k111111u!>.~Jos mt·rkit nä
kwiit kahtena. 011 på.iteohjclman <"Cho-toimimo 
kvtkttr.ävii pois. Jos nåvt1c>im ei tule mi1nän m1 
rnml<'t·tnin OK-\c.1M;iu, puuuuu. on 1.ar1Js1e1Li\va 
mo,k·1•111il1<1 menevii kaapeli ja päiiteohjdma11 
nopeus. 

l IJvc-;-yhreen.sopi\'al modce-n1it osaamt ito;c.· _,,_ 
li1.1 puhelinnumeron. johon ) hte\o otetaan. \ 'a
hma tapallluu komennolla \TDT,jonka pcrföiu 
kiljoi1e1aai1 nur1ww j;1 pau1t:taan rcwrn·nåp· 
päi111ä . .Jos puhdink<"skm t•i lci\tä äänitaajuuwa· 
linta.t, on kåytt•11ävä k.rnlll'ntoa A-TDP,juka v,1lil· 
~l'1- numeron pub~ivalinnnlla. E.siml•rjtil,,i m1nw 
roon 123456 M>iU·1min komcnnoll;i 
ATDTI2M51). V:mhat puhelinkcskuks<-t ovat 
niin hi1ai1a, cu.li s11u11umumeronja pnhdinnu
tnl'ton '-älillä on pidt•uihä tauko. Modcemillc 
t;lllko 1lmai•t.aan pilkulla. e~imcrkihi 
;\ 11) r9:l9, l.234.56. 
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.Jo$ numero 011 \ara1tu, 111odcem1 tulos1.1.1 
rlå}ttiiön :;iimm BliS)'ja katkaiM:e linjan. Jo~ m1· 
mrro ei vasiaa. 111JostLtll NO CARRlJo.lt Vhw1-
tlt'n ~ynnyttyä mo<ln·J'lli vaw1a CO~TEC f. j<>ta 
~·uraa yhtevdf'll nop1·11> biu.dnä s1ik11nni~.;:1,,d<J 
u1·do1 mahdollis1si;1 \ irhecn korjaus- 1a pakl..m1s
mcnc;tclmi~tä. \1ikåli nmdt'f·min ilmoilLllll.1 no· 
p1·u, t>i olt> ..ama k11i11 påålt•ohjelmaan \alit111. 
on ohjclrm111 nopcm v,1jluk11ava \lnnden \\11· 

n}ttyä. Nop<:udt>n olft-,,a \'åän'i nä\ltöön tulo-· 
111u l·påmaäri\ii;iä nwrkk<-:jå. 

Jos halu(a1m yhwv~ (•s1111erkiksi kahden päiilt~ 
ulyt'lttrna käytui\än \111igan \'älillc, ioiscu rlto 
clccmiu anncia:m 'if>illail 1oi'ldk ja l'itSl;.IU~piifosså 
moclccmillc ;u11wu~111 komcmu ATA Tälli1in vh
tl·vdcn pitåbi •11m:ija CON~EC.."T-\ie5Li11 ilnw ... 
11.i niiHtöön. 

Jo<kus muudo,111nu1 \htt-vs on huouola;lllU· 
1wn .Ja nmu1w1 putka! 111"11°1i' 'lOlkumcrllejä . .Jm 
h;lirioitä mleejatk11\,\'1i, linja kannalla!I kaikai~· 
ta ja yril.låå nudnwan. Ui.cin uusi.J1t.'\Snit1•l kor· 

.1aa 1ilant:cun.JD> yh1t'yk~i,~ä oli ai.11a häirii'ii111. 
kannauaa tarki~Li<i mocl1·1·min ju puhelinpi:.icr 
rasian välrnen \ hrn,, p Licdustclla pulwhnl,11-
1uk'\Clta apua. 

Fnsim.mäisillii l..1·1roilla purf<d~~ et 11,.ta t<·h
<h1 k<.!vinkaim puljm1. l lyvii alku on sckm, 10' on· 
11ism11 a1rnunaa11 p111kklkon<'cl11~ ~11 kaipaamat 
1icdr.nja påä.,<:c >iSiliin pnrkkiin. fä:cnsä nhj1•l
ma1 kv•)"iit emin käy11ftiiin nimeä 1a haluaako 
uusi n1loka' tt·kisLmii11 ii vakituist·k.,i k<i) 11:tiiiks1. 

RckL,tcröicl111.il-,.,;i on chdotllllDa.>Li .umt·U;l\<t 
oma nimi ja osmlc. s11lii purkk.ien vllåpi1:tiåt di 
Sy,( lpit ;uH;i\<tt .u mu1w 1.cnkää epiimååriihillc 
kii\lläjillc- K;i)1Cij:w pyydetään vali1wmi1an \al;1· 
sana,joka hätwn 011 s161e.:u:ävä purkkiin 11ikl11s1-l
I;\ soi11<>1..1·1-ralla jajouka l<irköitw, tin t'Ståft 1..äyt
tiijä1unm1ben .i'iawn k.iyuö. 

KwrnoUi:;('t p11rl..kiohjdmat 1~u·1omat k.1ikissa 
t1lantch.'><t kiivt1äj;lll1· apuaan. U-.ein kä~·11ör1 h1+ 
potwvia ohjdta 1ulo,111u oå\ttöön kV'"\lll1,1111·rk
kiå tai h-näpp:iinti pamamalla. Jo' soitta.1 purk
kiin kaukopuhclua. kannattaa käy11å:i p~tå1n1h
jdrnan cap11uc-1oimintoa. Tällöin kaikki p111kin 
1ulosum~a leksri t.all1·11w11 Amigan lc\'\'kkccllc. 
mistä sitä voi 111yiii11•rn1nin luktY.I ilnn111 k;11lii1,1 
puhdinmal..st!ja. trlkomais.iin pnl'kkdhin ,,oi1<·t-
1aessa kannattaa k;ivri;i;i p:iäteol"Uelm.111 mak.ro
kiellä hQitamaan hlkrutmmN. ku11·11 k;l\ 11ftiii11 
nimen ja ,..t.la'-<111;111 s1<iu<>. jou;i niihin k11h1"1 
mahdollisimman \åhän linja-aikaa. 
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JUHA TUOMINEN 

LS JA NEWLIST 

akemist 
tie ostot 

•• • • • • na oon 
K iiyuöjäijestelrnän enite11 

käytetty toiminto on ha
kemiston sisällön tulos

tLL~. Amigassa tämä tehdään dir-
1a.i lis1-komcnnoilla. Kummassa
kaan komennossa ei kuitenkaan 
ole kunnollisia muotoilu- cai la
jittclutoiminLoja, joten 1·ilalle 
ka11nau.aa ottaa PD-leryillä olevia 
hakemisLojcn lUlostusohjelmia. 
Ls ja Ncwlist ovat parhaat ja ne 
ovatkin jo monen Amigi~tin käy
LÖssä. 

Kunnollinen 1iedostqjen lis-
1.ausoltic.:lma osaa tuloscaa tiedos
tot ja hakemistot omi.na ryhmi
nään ja haluuaessa mrös aakko:;

järjesrvksessä. • äiden lisäksi mui
ta muotoilukomemoja on pal
jon, muua Ls:ää ja NewListiä 
käytcnäcssä tarvitaan vain muu
tamia toimint<tia niin usein, euä 
ne ka1111auaa opetella u lkoa. 
Muistamisen hcl pottam iseksi 
kaikki 1.årkeimmät pa.rametrit 
ovat samojc> kllmmassakin ol* l
massa. 

Ls Dirrin tilalle 
L<;-komennosca on useita eri \'er
sioita Amigalle, mutta coimidn 
\'efäio on <1.1 1 ijr. Pelkkä ts-ko
mento ilman parameu-eja tulos
taa pclkåt hakemiston tiedosLo
je11 nimet vierekkäin. Tie<losto
lista on aakkostetw siten, että 
alussa on c1i värillä hakem.istot 
ja sen jälket'n tiedostot (kuva 1). 

Eniten tietoa hakemistosta saa 
lii1.u1mällä komennon pe1·ään !
parametrin, jolloin näyietään 
muun muassa tiedoston koko 
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• Käyttöjärjestelmän List- ja Dir-komennoil
la saadaan levykkeen sisällysluettelo näytöl
le. Monipuolisempia versioita näistä komen
noista ovat Ls ja Newlist, sillä niissä on vaa
tivankin käyttäjän tarvitsemat toiminnot. 

lohkoina ja i.avuina, päiväys ja 
ticdoslon nimi. R-optiolla ls käy 
l~ipi kaikki hakemiston a lla ole
vat a lihakcmisto t ja rnlo~taa 
111yö~ niiden sisällön. 

l~~:n käyttö helpottuu tekemäl
lä Workbench-levyn S-hakemis-
10011 \'almiit.a komcnlotiedostoja 
(Scriptcjä) .jotka tulostavat hake
miswn eri la\'Oin käyuäen Ll,;n 
muotoilutoimimoja. Esimerki.ksi 
List-komennon voi kormta rhin 
ls - lc 

sisältävällä komemotiedostolla. 
.Jälkimm~iinen c-pararnerri ker
too ls: llc, c uä myös Filenore-ko
mcn nolla ase tetut. Liedostqjcn 
kuvaukset eli konunenttirivi1 
llä)1letään. Pelkkä Js ilman para
metreja korvaa sellaisenaan dir
komennon. Ls tulostaa samat 
tiedot kuin clir, mutta t1.1lo~tu 
onjä1j<.:SteLt) paremmin,jolloin 
ruudull<" mahtuu enemmän tie
toa. 

f'rlee12 pasi 
ai1iback Mr pasi2 
bedi tOl' psdrim 
cho~ gHnachine scsi-2 
con 1gz . a.Hgif speed363 
di~s !CO sr in@ 
dis perf iconl ib s ~ t 
dis speed icont\al<e stl'bln1<2 
enh iH2Ps ts 

T jttStat tstoonf g 
f ir Jukka ~dit flh s15 tted ere1s 
findfile ne111istS !Iho 
tree nel'/POP48 

Kehittynyt NewList 
s.oa 

1ewList on samamn ppinen 
kuin b, muua muotoilllloimin
not ovat kehittyneemmät ja mo
nipuolisemmat. NewListillä voi
daan H-parameuilla eL~iä halut
tuja tiedostoja. esimerkiksi kir
joittamalla 
n e wlist - 1-1 - R 
Tällöin newlist eu;ii levylrä-koh
da">'ia mäfuiteltyä tiedostoa. R-pa
rametri on sama kuin Ls:ssä e li 
rekursiivisuus,jolloin myös aliha
kemistot käydään läpi. 

NewListillä rnidaan wlo~taa 
aakkos- tai suuruusjärjestyksessä 
tiedoston nimen, päi\'ä) ksen, 
koon tai kommemririvin mu
kaan. Viimeisellä rivillä on 1 ie-

fti tl 

Kuva 1. Ls;n muotoi
lutoiminnot eivät ole 
yhtä monipuoliset 
kuin Newlistissä, 
mutta erilaisia tie
dostojen ja hakemis
tojen järjestelytoi
mintoja on enem-
män. 
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dost~jen ja hakemistojen måärä 
sekä tiedostojen yhteiskoko sekä 
lohkoina että tavttina (kuva 2). 
Tiedostot rnidaan llllostaa mvös 
päh~äykscn mukaan si1en, emi 
LUloste1aan esimerkiksi ainos-
1.aan ne LiedostoL,jotka on luom 
viimeisen seiL5ernän päiviin aika
na. Esimerkiksi 
newlist -1 7 
LUlosi.aa kaikki ne hakcmistol, 
jotka on päiväu:y viimeisen scitSO
män päivän aikana. 

NewListin mukana tulee val
miita komentoticdostojaja para
mctricsimerkkejä. F'-parnmcoilla 
ja rnuotoilwnerkk\jo11olla saa
daan 1ulostus muoLOiltua <umc
lun mcrkkijonon perusteella. 
Muotoilu tehdään ~amoin kuin 
C-kiele~ eli erilaisilla kirjainyh
cli 1clmillä ja %-merkeillä määrä-
1.fuin tulosruskohdat. en lisiiksi 
tiedostojen päiväyksen- ja ~jan
näyuötapoja on kahdeksan. 

Molempi parempi 
Kumpikin ohjelma on vapaao;sa 
lc\~tykses:,,;, joten komentotulkin 
kåyttäjät varmastikin halml\"dt 
ohjelmat levylleen. Kumpikin 
ohjelma 1oimii myös residentti
nä 111uis1issa eli sitä ei tarvitse la
data joka kerta levyltä. Sekä u 

lll11TA 

IJ!!GA ~10 ti!tolo"" /5DD.· 
kl!ICI siooo tletolooe m1.-

~ Q Eli~ 
J.I' lis!!ni- 11-lClC 1!1.-
l.I' lisilrrpslllol lMllC 429.-
J.5' Usn ... 90ldenlll.\GE 1.1-1 m.· 
l.1' lis!!. 9! t tncl.d:spl.ll.-lD >lk 
l.5'li•llel')'....it:acl<di•pllylll645.· 
J.5' AllO lisi!e·.-,.ua1 si•li,,.. 51!.· 
J.5' ~oo 1lsD1e11asu• slilinen IU.· 
l.l5' lls!!rr/•IOl4 SJ5,-
A20001l:o,:k0isplay d!l,dtl m.-

ll09 l!!Hl100:1onlevy •l.'G l!I! !215. -
A;o& lt1.l A3ca'.Jmlr./ tlll L\ll lelS.
~'.111 zm ABooUL ·l!ll tl!mrr.s llll.-
1.m !23 ~ ll$l.· 

JO!ST!CllT 

w:-2 SPl:l:L\L ·v4hmn. !j.· 
m-2 ·leswjoy,Ut:l t9.· 
CLL<s:c ·)o)~tle! JSlllAQ 79.· 
l'!l!D-8 ·jorstict !1.-
~ · JCYttlc.k ll.-
!!ll::i S-lo'/Sticl JSllC.~ ss.-
~ :i<;>ticl 19.· 
.m:m ·io'1-st!ct lSU!IQ 15.-
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Direetory ot • ., ..... >:a:.ll~ 
at1iback 
conrisz 
diskspeed 
fdil' 
fMe 
GIF 
ico 
iff2ps 
l'A!d 
pasi 
·I 

on 
edi tor 
di~s 
enll 
fi les1S 
f!'fe12 
fif~chine 
1 conlib 
jtubt 
ne111ist5 
pui2 

: • 1 

1 ~ ' • • 
chop 
diskpert 
e's 
flndtill! 

ft.,if 
icomtab 
jukh 
newoP4B 
psdiii m 

ti ies dli:-s • bytes 

etLä l e1vList ovat alle 20 kiloa 
pitkiä, jmcn ne eivät vie paljoa Li
laa Workbcnch-levyh.ä. l .s 
4. lljr:äå ei ainakaan toistaiseksi 
ole julkaistu millään foh-kokoel
malla, mutta versio 3.1 on !eV) llä 
236. l\'cwLisLin uusin \'ersio on 
Fish ilHi 5 13. 

ldi Shell-ikkuna11 leveyden jalas
kee montako vierekkäis1.å palsta<1 
ikkLmaan mahtuu ja tulostaa Lie
dostonimcl aakko~teuuna. :-.läin 
tiedostolista saadaan nopeasti 
nåytölle. Jotkin erikoistoimin
nol, kuten tiedostojen haku. 
pmllluvaL L~:$lå. 

Ls on monipuolisempi kuin 
Newlis11 ~ilfä l.s esimerkiksi tul-

NewLlst 0 11 erinomainen 
muun muassa etsittäessä tiedos--

Dtm\'lT llIJ'!.\ 

N!Xl.'!!11 DSOO d!slottJ 10 kpl ).&& 

ml'!lfmi.s• IOlpl ).40 

mE\'lil DSOO H'JSI! 100 kpl l.!'l 

ru;'lill osco l!llil'M 4lalpl l.51 
lm!ll 1ISll> sma l.10 kpl i .ci 

lll~l "'" lltj:l UI 
tt':lpl ).ll 
cco lpl 3.Gf.I 
t'O kpl l.!O 

Sll'IA 
AlOO 0.5 1!i1 Hs.l•.ltllo/k&leot. Wl.-
Alt.l o.1 113 llsblllstl 5"Ql, ll~.- omrotJA! ll(. 
Am o.51!llisb.)ellc/k41.,t. m .. 
i.soo i.i llB lll!:rU!&ti suoo. m.- 1oc1111 1toror;wplcrl ies.-
Ase~ l.O 118 laaj&tttivl!SO ~!Ii UJ!.- ac:J/111C ICOOSOJploti m.-
.1111!14 !.O l!l ll>l.· 1.1!:.\ ll!Dl Ia,t:hl'J,4L>lt lik 
nooe u ia wi-tt .. im !!> llil.- mll!.IPIUl • 1i.· 
WIO l{I '18 n~.. 'iiill·M!Q, IWl Dlll!OUl us;.-
Az:m 1J< B im.· mt cm:z m.· 
il!ll 112 D llt.· 901-1111 ds.di91t~it.ett:t.f11.lll1.· 
A.'1.il i:l! U!l.. i1Cl-S1Ul'llll m.· 
AllO 1.1 !B w 1v11ic l•'!as. m.· Dnm VJ?V n-il omrow ms.-

,. Bll'1Hlrjas1rj11/2/l 
Bll'IHlrJ•mj1~ 
MJGA ION~ IJlt'-Plll.TWSI 
!.."llCl!ill'L\Y ·l!llJll'..! 
u1m1 m. rm. ClllJIXWl 

DJSUl\'IJCm Ur.'A> 

HSkpl l:otall.dis.ui:il l.~• il.· 
lOClpllwU.disllxirl.l'C!.· 
tmpl ltbU.disl:llC>:!.2!' 15.-

~Gl~1 

11Zl 10 kt>l u• 11.Willoxi z.i •• 
PilJ1'1lRlf 

lL!!SPil!ViT IWl'l'EIT m'1A 

JIC6m1JJIWSTI 
lm!llPJJ!IE!JAS\'OSSOOLI. 
u blirbatto 
R'CJIS\'JSDISU >aistt l.5' 
Flm!r.':!Sl)lSll ·.it ;.is• 
!JÅl'lllll.l l lfl ,.w.s 
l'l:fililltAPEW :toe mlli 

STl.l LClOO CQIJIR 9K,l!l!N7J!RI 
19.- S!IJILClnO/llOO~lln. 

IJl.- S'l/.Rl.llflil 
!! . . 113IIZIN!a:Alll i:es)Jot !<JD 
lll. - Ell!!t-11.aAlD Paic!Jtt 
W.· tx"!lO !{f fll,ptintttri 
?.- ll'S1ll ~ro 1u1.1rn:rtcrl 

11.- lL .. 11 ... mT ... ? 

!25.
m.-
19.

)JS.-
11!.-

mo.
!199.
Sl!!.· 
li95.
;a!I.· 
jå).a 

2m.-

'm!AW1DI Nl 
mru.\.'ID! AIO' 
VJR'tWBill!lCOO 
1'MIOOIJLM\'rolll 
CFD '8000 ·prcsessori 
CPIJISOIO 
fl.TICXll!~ 
i;I;! ~ 
;w mm 
C!l:SZtl42il 
l/OISIH 
l'ltlll!WDl ltlllHI 
t.lllll 
l.lil!I 
IJM 
41 l561 IWI 
IHll!'lll!l:11"K\P. 
!OOIU SllPJJI ... 

Hl!TlJ ll-1.\P, 

215.· 
m.· 
m.
m.-
85.· 

lll.
•!9.· 
m.· 
m.
m .. 
m.-
tn.· 
lll.
m.
to.-
4!.
ll.· 
9.
l!.-

maJ Slll!tl... !1.-
!rUmJ lHl.I. ll.· 
mu mm... u.-
1>-~u1t. w. llll!. is.
Dmltill WIQIA 

Kuva 2. Newlistissä 
on monipuoliset 
muotoilu komennot. 
Käyttäjä voi määri
tellä tulostuksen 
juuri sellaiseksi kuin 
haluaa. 

LOa, joka ei ole käyttöjä~cstcl
rnän Palh-komennoUa rnäiiritcl
lyn polun päässä. Monipuolisten 
muotoilukomentojensa vuoksi 

'e1vlisListä saa käyttökelpoisen, 
jos pilkät paramctrilistal ohjel
moidaan komentoticdostoon. + 

wmm. HTlllt goldeo!l'J.GB AlOO:lle 
Cl'TIJ:I! llllll ~ldeltlml 1500:111 
JJ! lllXll!,optlod. AlOO,IC,1.Tl3J:l11 
omsm. uru "'~ R::ll• 
mtmll ,.!ZIJ.\lZ ASIC/Wll:Ue 
llr.&!11 llID 90!d!<!.!MZ Al:G/lWI 
WC/.111 PIJ.lO«!l!J ql .18.!l/l!A!l 

"4 1.!Sl1Mytlin alkll\)Wlir,e:i ll.-
Levyasm 9900 m.-
!C!JOi R!Pl..I! '1 YI PIOO JlJ.· 
!IT!!mJi C·H Ti!'1'1iOOJ.l'.1 ill: 111.-
1.ÅYl'm'!Jl l.Ml.S!lli 5.l.I' otk: llO.· 
r.lml.JM "'1Alt1,r.!s1IDJtUA !!. ' 

m.-
m.-
119.· 
ll!.· 
)"·· 
lit.· 
m.· 

nmP1mlt !llmm EIT1 

l'ELIPS CllWl/11 11' -aim 1119.· 
lllWS O!llll/I! 11' '!lll!!S~ 1715.' 
l!l!.T!SYP: ~ lilOX!OlC ll!l5.-
S\~ll!-l';I. 14' IOll!li! 2411.· 
MlX: lA ioltiaynMCOitorJ 1 
XD: lD 11:1ltlsyr.c·I01\ltorl 

PHKJPS CM tll33Al 

l«ll!OOT l!IM!! 

AS!AllOO Jedml,sis.tui:etil<ilj. 115.
AS!lllCO Jll?;-virl!tt.nlorja:is 10!5.· 

ll.l!.'l11D C!Sll:I C1 m,tMI ~259417 
r=Aml g U! 10-U ~Hmll 
"4~ m!IÅ l!U-= IOi SO!tul a!JI) 
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amiga CIBDD[I 

JUKKA TAPANIMÄKI 

AmigaBasic on 
sopiva tapa tutus
tua Amigan ohjel

mointiin. Amiga
Basicissa on kak

si ikkunaa, toises
sa näkyy Basic-

ohjelma ja toises
sa voidaan antaa 

suoraan Basic-ko
mentoja. 

Kevytt 
sormiharJoiffelua 
Perus-Amigaa voidaan ohjel

moida koneen mukana tu
levalla AmigaBasicilla. 

Vaikka Basi.c on yksinkertainen 
ja helposti halliu.ava ohjelmoin
Likieli, sillä voidaan ku.ilenkin 
käyttää kaikkia Amigan ominai
suu k.sia kuten ikkunoita, grafiik
kaa ja musi ikkia. Basic--0hjelmal
la voidaan vaikka soittaa musiik
kia nuottien mukaan tai avata 
näytöUe ikkuna, johon piirrc
Låän erivärisiä kuvioita tai tek~tiä. 
Usein ol1jelmointia käytetään 
myös matematiikassa esimerkiksi 
yhi:,'ilöiden ratkaisemiseen tai 
funktioiden kuvaajien tutkimi
seen. 

Kurssin ensimmäi sessä osassa 
emme puutu ohjelmien raken
teisiin tai tarkkaan toimintaan. 
vaan tutustumme Basicin käyt
töön, käytämme P1int·kömcntoa 
sekä perehdymme muutti~ien 
alkeisiin. Mot.iYaation kannalta 
on tärkeintä saada heti jotain nä
kyvää aikaan. 

Ikkunoita 
Arnigan mukana LttlevaUa 
Exi..ras-levykkeeUä on AmigaBa
sic. E.'{u·as-levy avataan klikkaa
maUa kaksi kertaa nopeasti 
Extras-levykkeen kuvaa, minkä 
jälkeen näytölle aukeaa ikkw1a, 
jossa on AmigaBasicin kuva eli 
ikoni. AmigaBasic käynnistyy 
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klikkaamalla kaksi 
kertaa nopeasti 
Am igaBasic-i ko
nia. Näytölle il-

• r B mcstyy asic- ja 

List-ikkuna sekä neljä valikkoa, 
jotka saa näkyviin viemällä hii
ren osoittimen näytö11 ylärcu
naan ja painamalla oikcan
puoleista 11appia. 
Basic-ohjelmien kil:joittamista ja 
kokeilua helpottaa kaksi ikku
naa. HaJuttu ikkuna valitaan hii
rellä ja painamalla hiiren nap
pia. Basic-ikkunassa anneLaan 
yleisiä korneuroja, esimerkiksi la
dataan uusi ohjelma lcvykkecltå 
tai käynnistetään se. fkkunassa 
nåytetåän myös List-ikkunassa 
oleva11 ohjelman tulostus. Kuu
lostaa kicmlll·aiselra, mutta esi
merkki havaiirnollistaa asiaa, ja 
samalla opimme cnsimmäis.cn 
Basic-komc11non. 1Zi1joitc1.aan 
List-ikkunaan: 
PRINT " Heippa" 

Ohjelman voi käynnistää useal
la tavalla.: ki1joittarnalla Basic-ik
kLu1aan ruu, valitsemalla Run-va
likosta Sra.rt-Loiminnon tai paina
malla ytufu;tikaa Amiga-ja R-näp
päimiä. Valikko avataan mene
mällä hiire llä näytön yläe>saao, 
painamalla oikeanpuoleista hi i
ren nappia ja valit.semaUa halut
lu LOimint~). Rw1-komenncm j äl
keen Bask-ikkunaan tulee teksti 
"Heippa" ja sen alle "Ok" mtr
kik.si o11ielman suorituksen päät
tymisestä. Mikäli $asic-ikkuna oli 
määritelty aktfärisek~i, seuraukse
na on Llst-ikknnan kawam.ine,n. 
Sen saa takaisin esimerki.ksi pai
munalla yhtäaikaa Amiga-ja 1..
näppiiimiä. 

• Amigan ohjelmoiminen Basicilla on help
poa. Esimerkiksi ikkunoiden avaamiseen, 
grafiikan piirtämiseen ja äänen käyttöön on 
tehokkaat komennot. Aloitamme Basic-kurs
sin perusteista, joten sen seuraamiseksi ei 
tarvita aiempaa ohjelmointikokemusta. 

Muuttujien alkeet 
MuuttL:jat ovat oqjclmoijan kek
simillä nimillä kuvattavia muisti
paikkoja Amig-an mui~1issa,joilla 
on nimens~i mukaan muuttu\~J 
arvo. Niitä tarvitaan laskuioimi
msten tekemiseen ja tiedon tal
lentamiseen ohjelmassa. Itse 
asi(tssa muum:ja ou kaiken oh
jelmoinnin perustavin osanen. 
Muum~jien arv~ja voidaan lut

kia ki1joittamaUa seLU"aava ol~jel

ma. Edellisen ol~jelman print-kcr 
mcntoa ei tarvitse poistaa. 
muuttuja = 100 
PRINT muuttuja 

Ohjelman käynnistämisen jäl
keen Basic-ikkw1mm ilmestyy lu
ku 100 eikä teksti "munttLua". 
N wnet:risia mmnrujia on eri
lyyppisiä, mutta niihin ei vielä 
puumta sen tarkemmin. Mum
tuja voi olla myös merkkijono, 
jolloin muuLtt~jai:yypin tturni~taa 
sanan loppuun lisättävästä $
merkistä . 
nimi$ = "Minä itse" 
PRINT nimi$ 

NälUä tiedoilla onkin jo mah
dollista ohjelmoida yksinkertai
nen laskLLkone. Tarvitaan vi.ehi 
!Nl'UT-komento, jonka avulla 
riäppäimistölLä voidaan atllaa 

ohjelmalle tietoa. Vanhan oltjel
man voi nyt poisr.aa kj1joittamal
la Basic-ikkunaan new ja paina
malla enter-näppä.intä. Esimer
kiksi kahde n luvun kenolasklln 
voidaan toteuttaa seuraavasti: 
INPUT "Mikä on 1 . 

luku"; lukul 
INPUT "Mikä on 2 . 

l uku " ;luku2 
PRINT l ukul "kertaa" 

luku2 " =" lukul* 
luku2 
lnput-komentoon voidaan liit

tää tekstiä pri11t-kornenno1i ta
paan, jos muuttuja erotetaa11 
puolipistecllä. O".jelmru1 käyn
nistyksen jälkeen Basic-ikkunaan 
ilmest)~' teksti "Mllcl on 1. luku?" 
ja kursori, jolloin oltjelma jäå 
odottamaan käyttajän kirjoitta
maa lukua ja e11Leri.t1 painamista. 
Mikåli näppäimistö ei näytä LOi
mivan ja näyttö välkkyy, on pai-
11eW:1va ensi11 vasenta hiiren nap
pulaa Basic-ikkunan akdvoimi
seksi. 

Merkkijonoi lla ohjelma toimii 
aivan samaan tap11an: 
PRINT "Kirjoita 

nin1es i : ' ' 
INPUT nimi$ 
PRINT "Live long and 
prosper " nimi$ " " 
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Näytön muotoilua 
Tekstien ja 11umer0Uedon saam.i
seksi haJU[tuun muotoon näytöl
lä apWla on objausme rkkejä ja -
komentoja. Niistä yk~inkert.a.i
simmat ovat puoli piste ja pilkku. 
PHolipiste tarkoittaa, e[tä selll'aa
vaksi tulostettava teksti ei mle 
omalle riville, vaan edellisen pe
rään. Esimerkiksi Piini-komen
non rekstin voi jakaa kahdelle 
ohjelmariville, mutta näytölle ne 
ilmes[yvät yhdelle dville: 
PRI NT " Howdy "; 
PRI NT "stranger! " 

Pilkulla siirretään seuraava tu
loste yhden sarakkeen ve1Tan 
eteenpi\in samalla r ivillä. Sarak
keita voi määritellä itse Tab-ko
meMolla,jolla ilmoitetaa n kuin
ka monta välilyöntiä seuraavaan 
sarakkeeseen on laskettuna näy
tön vasemma<;ta reunasta: 
PRINT "Sarake l " 
TAB (10 ) " Sarake 2 " 

PTAB-komenno.lla tekstien 
paikan voi hie nosäät.ää yhden 
pisteen tarkkuudella. Yksi väli
lyönti on kahdeksan pikselin 
levyineo, jmen edellisen esimer
kin TAB(lO)-komennon voi~i 
korvata komennolla PTAB(80). 

Valikoiden mysteerit 
Project-valikko sisältää tiedosto
jen käsittelyä, e li List-ikkunan 

Lyhjentämisen 
(~ ew) , ohjel
ma n lataamisen 

N@\11 (Open) ja talle n-
Op@n 1.amise n (Save). 

Jos ohjelma on 
Save jo kertaalleen 

tallennettu ja sil-
Save As Jc on auneuu ni-
Qui t mi, voidaan sen 

.._ ___ __. tallen r:aa Save-
wirnlnnolla. Sa

ve As -toiminnolla ol~elrnalle an
netaan ensimmäisellä tallennus
kerralla nimi. Amiga1hsicisla 
poisunaan vafäsemalla Projen
valikosta Quit. 

Edit~val ikko 
sisältää toi-

-------. l 111inLOja oh

Cut r!JX 
Copy r!JC 
Paster!)P 
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.i c l m a n 
muokkaami
seen. Ensin 
määritellään 
halutlll tek~li-

pätkä kellaisdla palkilla pitämäl
lä v-asema hiirennappia pohjassa 

j a li ikuttamalla hiirtä. Sitten se 
kopioidaan koneen muistiin Co
py- tai CuH.oiminnoilla,joistajäl
kimmäinen samalla poistaa teks
tin ol~jelmasta. Paste kopioi ceks-
1.in k'1.1rsorin kohdalle. 

Rlm-valikolla ohjataan ol!,jcl
rnan suoritusta: kä)'llni~t.etään 

(Start), py
P"--"'-------. sä yte tää n 

(Stop),jat
k et aan 
(C onti 
nue) väliai
kai sesti 
keskeytel
ty~ ohjel
maa (Sus
pend) se
kä jäljite-
1ään ohjel

Sh.11t ~R 
Stop ~. 
Ccm t int.l.c~ 
St>.~p~n1J. r.J.J S 
T11ace On 
Step r!JT 

maa (Trace ja Step) . Trace on 
tarpeellinen etsittäessä virheitä 
ol:jclma.sta, ~illä o hjelman suori
tusta h.idastetaan rei lusti ja List
ikkunassa näytetään minkä ko
mennon kohdalla ollaan menos
sa. Stepin idea on sama, mutta 
<>i:jelman komennot käydään lä
pi yksitellen. 

W.indows-valikosta valitaan jo
ko Basic- tai List-ikkuna. Useim

pia vali
jk~id~n .._ .......... _ ..... ___ L01m1n-

ShO~I Lis t EJL no ista 

"} 0 t t voidaan ,_i>_10_w __ u ...;;;.p_u_. ____. käyttää 
näppäi

rnistöltä (Atniga + kirjain) . rkku
n oiden oikeassa yläkulmassa on 
kaksi n eliötä.joilla voidaan vaih
taa ikkuna taakse cai eteen. fkku-

1 nan o ikeassa ala-

l
reunassa o levasta 
oeliöstii voidaan 

fiEi 
muuttaa Lkkunan 
kokoa ja vasem
ma_o:;,_~a ylä.nurka~

sa olevas1a neliös
\.ä se voidaan sul
kea.+ 

TILAA AMIGA-KIRJAT 
KUPONKISIVUN KORTILlA-

TAI PUHELIMITSE (90) 120 59111 
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Not a dos disk? 

1. Otan uuden levykkeen ja for
matoin sen. Levykkeen nimeksi 
t1ilee Empty, minkä jälkeen ko
pioin Workbeucb 1.3 -levykkeen 
Empty-levykkeelJe . Kaiklå. s ujuu 
hyvin, mutta kun diskcopy on 
valmis, Am.iga ilmoittaa "not a 
dos disk l ". Näin tapahtuu muil
lakin levyillä kuin Workbenchil
lä. Ku n käsittelen kopion disk
doctor-o~jelmalla, tulee kopiosta 
ikoni näyttöön j a levyke toimii. 
Kun myöhemmin käytän levyket
tä uudelleen, tulee j älleen ilmoi
tus "Nota dos disk". Missä vika? 
Useasti diskcloctorkaan ei korjaa 
tilannetta. 
2. Lataan Amigan mukana saa
mani Delu.xe Musicin konee
seen. J\fiksi Amiga pyytää "Ple
ase inserl volume ORIGJNAL 
DISK THEN CANCEL in any 
drive" kolme ker taa ennenkuin 
suostu u jatkamaan. Levyke on 
alkuperäinen, Lopulta ohjelma 
latautuu, mutta ilmoittaa 
"DMCS is low on memory. You 
will not be able to edit and play 
music at the same time". Kaikki 
o tsikkopalkit eivä t tule näkyviin, 
anoastaan "File" ja "Fonts' '. Mi
nulla on koneessani puolen me
gan lisämuisti eikä levykkeeUe 
ole talleuoettu mitään ylimää
räistä. Free memory näyttää lu
kua 5028, mernory level 3. 
DMCS:n ikoni näyttää infossa, 
että tavuja on 307 428 ja lohkoja 
630. Mikä vie muistia koneessa
ni? Sitäpaitsi Guru vierailee 
usein muistin o llessa vähissä. 
Ari Luukinen 

1. Nol a dos disk vii ttaa si ihen, 
etti1 AmigaDOS on huomannut 
levykkeellä jonkiu virheen ja on 
~en vuoksi merkinnyt Jcvykkcen 
\•ialliseksi. VanJHtL format-ko
mennon versiot civäl aina havait
se kaikkia levykkeellä olevia 1'ir
heitä, jotka t11 levat ilmi vas1a le
vykkeclle kiijoitettaessa. Virheet 
voivatjohrna viallisesta levykkccs
t.ä tai levyasemasta, mutta myös 
Likaannmeesm luku-kirjoitus
päästä. Le1·ykkeiden kopiointi 
DiskCC)py-komennolla onnistuu 
myös ilman lcvykkcen erillistä 
formatointia, si llä DiskCopy hoi-
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ta<1 formatoinn in kopio inni11 
ohessa. 
2. Ohjelmia ajettaessa muistia 
tarvitaan paitsi itse ohjclmakoo
dille, myös näytölle, ohjelman 
vaatim ille 1.;wluko illc, musiikki
i 11.su·umen teille ja nii11 edelleen. 
Toisaalta oltjelma voi käyttää 
overlay-tek.njikkaa ja ladata kul
loinkin vain wrpcclliscn osan it
sestään muistiin. Siksi o~~elinan 
viemää muistil.iJaa ei voi ennus
taa oltjelmakooclin pituuden pc
rnsteella. Virhcilmoiluksesta 
piliitellen ohjelma on kuitenkin 
viallinen. mikä voi selittää myös 
muisli11 c:uhlaamisen. 
Pasi Andrejeff 

Assembleria aloit
telijoille 

Omistan Amiga 1 j a Amiga 2 -
ki1jat (AmigaDOS ja Amiga Ba
sic ), joista minulla on hyviä ko
kemuksia. Nyt haluaisin tutustua 
assemble riin. 
1. Mistä assembleria kannattaa 
opiskella (kirjoista, ohjelmista?) 
2. O vatko Amiga 3 tai Amiga 4 
kirjat hyviä tähän tarkoitukseen? 
3. Mistä tätä "opiske luvälineis
töä" saa? 
4. Mikä on linkkeri? 
Ohjelmoinnista kiinnostunut 

1. Kaikille Amigan ohjclmo~jille 
on hyötyä Rom Kernel Manual -
kirjasta, joka käsiuelee ol~jel

mointia yleensä sekä Hardware 
Manual -k.i1jasta, joka keskittyy 
Amigm1 kovoon. Kitjoja kannat
taa kysel lä esimerkiksi Suomalai
~e.sta tai Akateemisesta K.irjakau
pasta tai Westcom Systemsiltä. 
C=lehå on jo kauan julkaissutjn
kaisc.ssa numerossaan assemler
kielisiä ohjelmia,joissa <>n käsi
lelty ohjelmoinnin eri osa-aluei
ta. M}'ösjulki..~ol~jelrnalevyillä on 
assembler-ohjelmia, joita tulki
maJla ohjclmointia voi opiskella. 
Motorolan 68000:aa käsillelevil.t 
ki1~jat ovat 11iinikään hyödyllisiä 
it$e assembler-kielen oppimisen 
kannalta. 
2. Amiga 3 käsittelee 68000-pro
ses.soriaja ser1 käskykantaa ~ekä 
ei-i laisia ohjelmoimUn Liittyviä 
perusasioita. Ki1ja sopii Amigan 

o~jelmoinLia a loitteleville. Ami
ga 4 puolestaan keskinyy Ex_ec
kirjastoon, 10-ol~jaimien ja kir
jastqjcn käsittelyyn .ia muihin 
käytti~jiirjest el mät 1 peruS<.L~ioi h in. 
Amiga .J:ssa edellytetåän, euä lu
ki ja ballitsee jo kohtalaisesl.i 
08000:11 käskykannan. JVlolern
picn kirjqjen mukana tulee levy
ke, joilla on esimerkkejä ja apu
ol~jelmia aina assembler-kään tä
jää myöten. 
3. Amiga-kirjoja voi tilata suo
raan TecnopressisUi esimerkiksi 
tämän lehden kupon k.isivrm kor
teilla. Englanninkielisiä kirjqjaja 
julkisoltjclmalcvykkei1ä kann<1l
t.aa tiedustella eli maaliamuqjil
La. 

4. Link.kc:ri on ol~elma,joka liit
tää eri kääntäjien tuottamat ob
jektitiedo~lot yhteen ajettavaksi 
ohjelmaksi. Linkkerin avulla 
suuret ohjelmat voidaan tehdä 
useammass~1 osas~a, jolloin <>sien 
kääntäminen on nopcampaaja 
k~1sitlclcminen h<"lpompa<:i. 
Linkkeri osaa myös etsiä ol~jel
massa käytetyt ::tliol'.jelmat a11ne
LL1 i$La kiijasto·ista (esimerkiksi 
amiga.lib) ja li iuää ne osaksi 
aje1 tavaa oh.ielmaa. Ki1jas1otit>
clostqjen avulla. linkkeri korvaa 
a liohjelmien symboliset n.imet 
niitä vastaa11illa ku tsuosoitteilla. 
Jukka Marin 

Guru vastaa 011 ( :i:lchden 
pt1l.st<:t,joka on tnr koit:euu lu
kijoiden ongelmille ja mieli
p itcillc . Palsta koostuu mil'illc 
lähc1etyis1ä k)is) rn~·ksis1li,joi
hi11 gurumme p)Tkivät vastaa
maan maJ 1d0Uisi1n m.1.11 pe-
rnsteell isesti. 

Kilj0ita kysvmykscsi, m ioli
p i LC<,$i tai h )'l'å Ofll~ \•i 11kld~i 

A4-kok-0iselle paperille seJ
kefu.U ja lyhyen 1timekllisti, 
ja po~tita kfije esoitteeseen 

C=lehti 
Gurn vastaa 
PL64 
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P.S. Pc;:lignrn 0 1 i.aa v<\$la<w 
\'linkkc:jä ja vastaa peliai
ht!i$ii11 kysy111ykl)iin omalla 
p;\lstallään . 

Amigan assembler 

L Kuinka assembler-kieliselle 
ol~jelmalle välite tään tietoa hu
restä, pe liohj aimis ta ja näppäi
mistöltä? 
2. Miten ikkunan sulkunappulan 
saa toimimaan? 
3. Kuinka assembler-ohjelnrissa 
voi tuottaa satunnaislukuja eli 
RND-funktion? 
4. Käyttävätkö grafiikkaklljaston 
rntiinil hyväkseen blitteJi.ä? 
68000 Assembler-fani 

1. Tietqjcn vasraanolloon on eri
laisia vaih roehtoja sovcllukscsta 
riippuen. Normaalis1j C- ja a~
sembler-kieLiset ohjelmat saavaL 
lntuitionilta U)CMJ>-viestejä näp
päimi.stöstä, hiireståja muista ta
pahtumista. Menetelmää on kåy
LetLy monissa C=lehdessä j11lkais
tu.issa objelmaesimerkeissii. 
Näppäimlsu:»ii. voidaan lukea 
myös console deviceä käyLtäen. 
jonka 1oiminta vastaa CTJ-ikku
noiclen toimimaa. Vastaavasti hii
ren ja peliohjaimen lukemi..~en 
voi hoitaa garneport clcvicen 
avulla. Suositeltavin tapa nor
maalisovelluksissa on kuitenkin 
kävttää IDCMP-viestcjä. 
2. intuiuon lähettää ohjelmatte 
su 1 kunappt1 laa painettaessa 
CLOSEWINDOW-vicstin. Vies
tji 1 kfuittdy selviää vaikkapa l.å.'>Så 
lehclessäjulkaiswsta gadgeH>h
jelmalistauksesla. 
3. Todellisten satun.naislukujen 
tuottaminen tietokoneella on 
v.ilkeaa, koska kaikki .sen toimin
not ovat matemaattisen tarkkoja. 
Esimerkiksi (:-kielessä saturmais
luvut nmtctaan usein puhtaasti 
matemaauisella lasku toimituk
sella, j olloin luvut vain 11äyttävät 
salturnaisil ta. Assembler-kielessä 
voidaan myös käyttää vaikkapa 
osoitteesta $d rfOOG luettua 16-
bir.tistä clektronisuihkun paik
kaa,joka muuLtuu hyvin nopeas
ti ja näyttää siten satunnaiselta. 
Kun lukua vidå käsitelliiän sopi
vasti, vaikutelma 5atunnaisuudes
ta vahvistuu edelleen. 
Eleku 011 i.su.ib kw1 pai.kka on kui
Lenkin luettava samnnaisessa 
kohdassa näytön piirtä.mist<I. jos 
lukemiseen käytetään csim(·rkik
si Copper-prosessorin antamaa 
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keskeyt)'Slä, rekisLeri luei.aan ai
na ~amassa kohdassa näyuöä ja 
tuloksena on aina sama luku. 
4. Amigan käyttöj föjcstelm ä hyö
dyntfoi tchokkaasLi koneen ko
voa. Ainakin grafökkaki.tjaslOn 
rut iinitja levyaseman MFM-en
kol)daus ja -clekooclaus käynävät 
h yväkseen bli tterin nopeu tta. 
Juuri blittcrin ansiosta ArnigaH 
ikkunoin ti on nopeampaa kuin 
PC-koneiden. 
Jukka Marin 

Virusko? 
1. Mikä on paras ja käyttökelpoi
sin virusten tappaja. Jos se on 
Virus-X, niiu tunnistaako mikään 
sen versio1>-ta kaikkia nykyaikaisia 
viruksia? 
2. Yritin tallentaa DelnxePaint
kuraa ja la itoin levyasemaan le
vykkeen, joka oli ennen toiminut 
moitteettomasti. Kone ilmoitti 
"Sof"tawre error", minkä jälkeen 
tuli Guru meclitation. Olen tutki
nut levykkeen moneen kertaan 
eri ohjehnilla, mutta en ole löy
tänyt siitä vikaa. Jos esimerkiksi 
Workbeoch:iä käyttäessäni laitan 
levykkeen koneeseen, tulee Gu
ru. Kysehän on vain yhdestä le
vystä, mutta olisi mielenkiintois
ta tie tää, mistä tämä voi j oh tua? 
Mr. Coooool 

L. PikaiHen äänestys prufa1asta vi
rus ten tappaj asta pa!jasti. että 
tällä hetkellä kehittynein ja 
suosin.1in OJI Virus - Ghecker 
5.26. O n vd.ikea sauoa, twmisLaa
ko mjkään ol~jdma kaikkia vi
ruksia, koska viruksia tekevät vel
ffiLl L ovaL kovin a h keria arvel1tl
tawrn ammattinsa h ;.ujnitt.amises
sa. 
2. nmci5est.i kyse isen 1evykkeen 
dos-stn .Lktuurit ovat joko '~alli
seu ol~jelman tai ko11ccn kaatu
misen ~i iok..~i s1.~onncel n iin, e Ltä 
DOS kaatuu niitä lukit:S&'lan. Le
vykkedlii e i siis o le varsinaista lu
kuvirheuä . mutta sille tallcnnet
tlt tieto onjiiljetöntä. Vielä Riek
sran l .'.'l :ssa DOS kaatu u sopivas
t.i seo1m c ide11 levxjen kanssa, 
2.0:n pitäisi o Ua tåssäkin sub Lces
sa huomattavasti lumettavampi. 
Jukka Marin 

Kiintolevy 
ASOO:aan 

Omistan A.?OO:n ja olen kiinnos
tunut kiintolevyn hankkimisesta 
koneesee.11.i. Kaikki kon eeni Lii
täntäportit ovat kuitenkin jo käy
tössä. Joudunko irroittamaan 
ki1jo ittimen, modeemin, lisä-
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Kirjoitinongelmia 

Olen ostanut noin vuosi sitten 
Star LC24-10 kirjo.ittimen. Kir
joiån tulostaa grafiikan epä
muodostuneesti. Olen yritfänyt 
vaihde lla ajureita, DIP-kytki
mien asentoja ja asetuksia, 
mutta tulokse tta. Olen käyttä
nyt EpsonQ- ja EpsonX-ohjai
mia. Teksti tulosluu täysin oi
kein, 
1. Miten grafiikan saa tulostu
maao oikein? 
2. Onko kiijoittimen käytöstä 
Amigassa olemassa mitään kir
jaa? 
Haukun tässä samalla Amigan 
suomenkie liset o~jekitjat. Näs
sä ei ole ainuttakaan asiaa selvi
tetty huolellisesti. Amiga-pake
tin mukana tullut ruo1sinkieli
nen ohjekirja on paljon p erus
teellisempi. 
Printer problem, Check paper 
and the printer! 

1. KiJjc>iLi11 kam1au aa asett.Ha 
DlP-kyt.kirni!Jä Epson-tilaan,jo
ka on monjpuolinen ja jolle 
Amigan 11111kan a tulet' valmii
na kiijoitim~uril. Koska LC24 
on 2+neulainen, on Prefe
rencesistä asetettava (kuva 1) 
k.i1joilinajuriksi EpsonQ. Ep
sonX 0 11 tarkoite LI u 9-neulaisia 
kii:ioiu..irnia varten. Paperin le
veys ja grafiikkamoodi asete
taan halmuiksi, minkäjiilkecn 
tulosLuksen piLäisi o nnisLLta. 
Mustavalko- ja har maasävyn1-
Jostuksen tummuutta voi sää
tää Lreshold-asetuksen amlla. 
2. T iettävästi c.ri llist.ä ki1j aa ki r
joitt.imien käytöstä ei ole o le
ma:>sa, mu IL<t a ibet ta käsitel
lään useimmissa o bjelmointia 

j a Amiga n käyttöä koskevissa 
ki1joissa. 
Pasi Andrejeff 

Diablo_C-158 
EpsonQ 

Kuva 1. Workbechin Preferences-ohjelmalla asetetaan käytettä
vän kirjoittimen tiedot. 

muis tin tai ulkoisen levyascman 
käyttäessäni kiintolevyä? 
Tiitus 

Arniga 500:ss<l ei o le '"akiovarus
teena k iin tolevyohjai ma. Siksi 
kiinrolevyn mukana tulee aina 
o hjain,joka liitetään Amigan va
semmassa päässä o levaan laajen
n u.sponliin. Entisiä lisälaitteita ei 
si is tarvitse irroiltaa. 
KiinLOlevy-ol~jainyhdistclrnäksi 
ka.nna.Ltaa vaJjta malli, jolla on 
oma virtalä htcensä. Amigan vir
talähde on mitoi.tet tu \rain lisä
muistia j a. yhlä ulkoista levyase
maa varten joten se ei kestä 
kii.ntolcvy11 ~iheuuamaa ylimää
räisiä kuormitusta vaikka maa
hantuc~jat toisi.n väittäisivätkin. 
Ol~jaimeksi on syytä hankkia 
SCSI-ohjain, koska siihen voi 

myöhemmin lii nää useampia 
kii_ntolcvyjä, nauha-asema n, CD
ROM-aseman Lai muita oheislai t
teita. Hwä SCSf-ohjain oo esi
merk.iki/i Commodoren oma 
A590, joka tosin on alunperi11 
v;1n1stettu hitaallä ja p ienellä 20-
megaiselia k iin tolevyllä. 
Jukka Marin 

joystickit 
Käykö sama joystick sekä Ami
gaan e ttä C64:een? Mitä piirto
ohjehnia saa Amigaan? 
Pelihullu piirtäjä 

Amj.gassa o n C64:n Lavoin njio 
sanoLUL A1ari-tY)1)pise1 peli.oh
jainlii tännät. joten samac joys
lic.~i.~ sopival molempiin ko-
11e1.s1111. 

Amigan tunnetuirnpiö piii-to
o ltjclmia ovat Delu.xePaim, Pho
w nPaim ja DigiPaint. Kaikki kol
me ovat rno11ip 11olisia ja hyviä 
q hjelmia. Su lu·i.nmtan suosi()n 
o n vuosien varrella saavurtanut 
DeluxePaint,jonka versio 4 on 
hiljattain ilmest}~1}'l markkinoil
le. 512 kilot.avun muisLi lla varus
t.euuun koneeseen kannattaa 
hankkia vanhempi DeluxePaint 
2 , joka LOimii '01)aini 4 :ää vä
hemrnållä muisl.illa. DduxePaint 
4 vaat.i i l ,5 - 2 megatavua muis
lia,jotta sen b1ikkia toimi ntoja 
voisi käyttåä. DPaint 3 ja DPaint 
4 sisältävät mahdollism1den 
myös animaatioiden tekoon. 

PhownPaintj a DigiPaint tuke
vat 4096 värin HAM-nävttömoo
clia, jota DPai.nt versi~ta 4 lu
kuunottamatta ei t11.c lainkaan. 
Pasi Andrejeff 

Ostaako Amiga? 
1. Onko Philipsin CM8833-näy
tön erouelukyky 640 x 200 pis
tettä? 
2. Kaimattaako minun liittää 
Amiga mielummin televisioon, 
j ossa on RGB-lätin kuin 
CM883~näyttöön, kun käyttäisin 
konetta lähinnä pelaamiseen? 
3. Mitä e.ri tapoja on Amigan liit
tämiseen televisioon? 
TV vai monitori 

l . CM8833 vastaa Commodorcn 
l M l-j a 1084-monitorejaja sen 
e rotteli1kyky 1iittää hyvi11 Arni
gan 640 x 256 pistee.11 näytölle. 
2. TV-kuva on usein huonompi 
kuin CM8833:n, vaikka liitäntä 
suoritcttaisii n RGB-liittimen vä
lityksellä. Jo ihi11ki11 1e levisioihin 
saadaan kokenrnst.emme mu
kaa.n kuitenkin hyvälaawiaen 
kuva RGB-liitäunän kautta, mut
ta asia kanrn1ttaa aina tarkistaa 
e nnen ostopäätöksen tekemistä. 
3. A.migan voi liiuä.ä tdevisiooll 
erillisen RF-modulaatLorin (noin 
250 mk) ja TV:n antennil iitäl.1-
nän kaumi. Liittäm iseen voi so
p iva11 vä lijohdon avulla käyttää 
myös TV:n RGB-liit.äntää. jolla 
saadaan amenniliit.än r.ään verrat
tuna parempi kuva. Antennilii
tiin nän kau tta kuvan laatu on 
usein riitl.åmätön m nuh ul! kuin 
pclikäyttöön. 
Pasi Andrejeff 
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JUHA TUOMINEN 

• Workbenchiä käy
tetään usein pelkkä
nä muiden sovellus
ten latausohjelmana. 
Mutta mitä kaikkea 
Workbench sisältää? 
Mikä tehtävä on ros
kakorilla? Entä mitä 
tekee Snapshot-toi
minto? 

Edelliscsså C=leh clessä kåsi
Lelciin ikkllnoitaja alihakc
mist~jt"n rakcnneua. Nyt 

paneudutaan S)"·ällisemmin 
Workbenchin toimintoihin. 
WB:n valikoissa 0 11 toimintoja, 
jotka eivät ole selviä sanmnaiscl
lc käyu:äjälle. Varsinkin tyÖ)·mpä
ristön tallemaminen on useio 
hankalaa. 

Workbenchin valikot 
Workbenchin ylälaidassa on kol
me valikkoa.joista toimintoja va
litaan. Ensimmäises.sä ,'3.)ikoSS<'\. 
joka on nimetty Workbenchiksi. 
on liedostojen käsiLlel}')'l1 tarvit-
1avm Loimin11 tH. Kalua ensi111-
mäistä toimintoa, Open ja Closc·. 
tarvitaan harvoi11, kC)ska ikkllnat 
voidaan avata ja sulkea helpom
min ikonista tai sulkuneliösui. 
Valikoissa liimmcäså näkyviä toi
mintoja ei voida valita. 

Ouplicate-loim innolla voidaan 
tiedostoista ja levyistä ottaa ko
pioita. Esimerkiksi \VB-levystä 
saa kopion aktivoimalla WB-lt•
vyn ikonin ja \"dlitscmalla Dupli
caLc-Loiminnon valikosta. Sa
moin voidaan kopioida myös Lic
dostoja ja hakemiMt*. levykkei
tä kopioiLacssa kannattaa alku
peräisen levykkcen kirjoimssuc~ja 
panna pääUe. Empty-hakemis-
1011 kopioirnalla saa uudc•n tyh
jiin h~Lkemiston . Muilla tavoin 
uusia tyhjiä alihakemistoja e i 
\\'B:ssä ilman CU:n apua saa 
l<:htyä. 

Re11amc-toiminnolla levyjen, 
hakemi-SL<~jen ja 1icdostojen ni-

18 

El Info 11e 1 ease L 31 

NAME Calculato~ 

TVPE Tool 
SIZE 

in bytes ?996 
1n blocks 16 

STACJ< [===:J 

STATUS 

NOT ARCHIVED 
READABLE 
WRITEABLE 

Kuva 1. Info-komennolla saadaan tietoa ikonin sisällöstä. 
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miå voidaan vaihina. lnfo-loi
tninnolla saadaan nävtLÖÖn ikku
ua (l..lMl l ) ,jos.-;a o~ mm. kä~11-
nisw1Lä,·än ohjelman nimi. 
Discard tuhoaa aktiivise:na ole
van ikonin ja sitä vastaavan ohjd
ma11 1ai hakemiston. T11rvalli
sempm1 on käyttää Trashcan-ha
kemiswa (1·oskakod).jos1a tuho
nll tieclosLot saadaan 1;u·1·iuaessa 
takaisin. 

Ji 
Tra~hcan on 

yleensä levyn jumi
ha kcmislossa ja se 
on ta\•alfu1c11 hake

TN.S}lCan misto. jonka sym-
bolina on roskako

ri. Roskako1iin silli-e;:lyt ol~jelmaL 
eivät Lt1houdu heti , vaa11 vasta 

1925 

L) 

-~ 

Kuva 2. Work
bench-levyllä on 
paljon hyödylli
siä ohjelmia, 
mutta myös sel
la isia, jotka voi 
tuhota. Tarpeet
tomat ohjelmat 
voi poistaa, jol
loin vapautuu ti
laa tärkeämmil-

u 
le ohjelmille. 
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kun käyu~ä vali tsee DL~k-valikos
ta Empty Trash -toiminnon. Tä
män takia roskako1iin siirretyt 
ol"tielmat vievat tilaa levyllä tuho
amisen jälkeenkin. Tila vapau
tuu vasLa, kun roskakori tyhjen
ne tään. 

Ol1jelmatja hakemistot siirre
Läin roskakoriin tarttum<J.lla ni i
den ikoniin ja si irtämällä se joko 
roskakorin päälle Lai roskakori11 
hakemistoon, jos se on näkyvis
sä. Oisk-valikossa on myös fn i
tialize-t0imi11to , jolla voidaan 
alustaa eli formaLOida työlevyk
keitä. Työlcvykkeillä ei ole 
bootblockia eikä tarpeellisia tie
dostoja koneen käyntii11saauami
sek~i. Sil<si ne sovelLuvaL ensisijai
sesli ohjelmien varasLoimfaeen. 

Turhat tiedostot pois 
Special-valikko on kätevä jätjes
Lel Låessä omaa silmää miellyttä
vää työskemely-ympäristöä. Alk11-
peråisellä WB-levyllä on runsaas
Li ohjelmia, joita ei ole väl Ll<'imä
töntä säilyttää WB:n cyökopiolla. 
Alkuperäisen WB:n ki1j oitus
suojaa ei pidä poistaa. Työkvyk
keen tekeminen Duplirale-toi-
111in nolla on kin en simmäinen 
toimenpide, kun jotain halutaan 
muuuaa. Työle\1}1kkeen tekemi
sen jälkeen kannauaa jäuää työ-

levykkeen kirjoitussuoja pois 
päältä, ja käynnistää Amiga uu
delleen tältä lcvykkccl Lä. 

Ensin avatatm levykkeen ikku
na. Alkuperäiseltä vVB-levyltä LU
lUl 1jedosL0Lja hakemistot oval 
o ikei lla paikoillaan. J uurihake
m istoss.:'l on ylimääriiisiä tiedosto
ja ja hakernist~ja. E~ime1-ki ksi 
expansion-hakemisLoa ei nor
maa.likäytössä tarvita, sen voi tu
hota Discard-toiminnolla. 

Utilities-hakemistossa on pie-
11iä käteviä apuohjelmia (ku va 
2), joista kannattaa tuhota ne, 
joita ei tarvitse. Ainakin laskin 
(Calcula tor) ja kello (Clock) 
kannattaaj ältää paikoillee11. Sen 
sUaan Say-, GraphicDump- ja 
Cm<;l-ohjelmilla ei ole käyttöä. 
System-hakemistosta lnitP1inter
ohjelma kaimat taa whota,jos ei 
käyt..å kirjoitin La. Mergemem-oh
jelma yhdistää hajanaisia muisti
ah 1e i1.a, joten sen voi la<ijenta
mattomassaAmigassa poistaa. 

Levyke on •l}'L saatu siisLiksi ja 
vapaata tilaa on parisataa kiloa. 
Juwi.hakemist.oon kannattaa täs
~ä vaiheessa luoda oma hakemis
w,jonne voi sijoittaa omia ol~el

miaan. Hakemisto luodaan ko
pioimalla Emply-hakemisto toi
selle nimelle, esimerkiksi Work. 
Juuri-ikkunaan il mestyy uusi 
kaappi-ikoni, joka symboloi ali-

Syslen1.3============= • r ao 1~P ~~ 

~· ~ ~ rt=:JP 

Kuva 3. Multiselect-toiminnolla voidaan siirtää useita ikoneja yhtäai
kaa. Kuvassa on otettu kiinni viidestä hakemistolaatikosta yhtäai
kaa. 
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Valikosta Toiminta 
Open 

Close 
Duplicate 
Rename 
Info 
Discard 

Avaa ikkunan tai ohjelman (sama kuin kaksi nopeaa 
painallusta hiirellä). 
Sulkee ikkunan. 
Tekee kopion tiedostosta, hakemistosta tai levystä. 
Muuttaa tiedoston, hakemiston tai levykkeen nimen. 
Antaa tietoja ikonin ohjelmasta tai hakemistosta. 
Tuhoaa tiedoston tai hakemiston. 

Empty Trash 
lnitialize 

Clean Up 
Last Error 
Redraw 
Snapshot 
Version 

Tyhjentää roskakorin (Trashcan). 
Alustaa levykkeen. 

Järjestelee ikkunan. 
Näyttää viimeisimmän virheen. 
Piirtää uudelleen Workbench-ruuöun. 
Tallentaa ikonien ja ikkunoiden asetukset. 
Näyttää Amigan Kickstartin ja Workbenchin 
versionumerot. 

Kaikki Workbenchin valikoissa olevat komennot ja niiden toiminta. 

hakemisloa. Hakemiston avaa
malla voidaan vielä varmistua, 
että se on Lyhjä. 

Ikkunat järjestykseen 
Nyt työlevykkeellä on kaikki tar
peellinen, mutta ikonic ovat epä
jäijestykscssä ikkunoissa ja tuhot
tl!jen ohjelmien jåijiltä on tyhjiä 
aukkr~ja. lko1tit voidaan jäi:jestel
lä Special-valikon Clean U p-toi
minnolla. Ennen CleanUp-toi
min11on vali tsemista pitää vali
tun iKkunan ikoni o lla aktiivi
nen. Esimerkiksi jos halutaan 
U cililie&-hakemislon ikonit j ärjes
tykseen, avataan Utilities-hake
ri1 isto ja sen j älkeen ak tivoidaan 
j uwi-ikkunasta Utilities-hakemis
LOn ikoni. Tämän jälkeen Spe
cial-valikosta valitaan CleanUpj a 
ikon itjä1jestyvät. 

SnapshoL-toi.minnolla voidaan 
tallenl<'la aktivoittijen ikonien tie
dot. Normaa.listi ikoneja voi olla 
vain yksi aktiivisena, mutta Work-

benchissä on multi-select-toimin
to, jolla voidaan aktivoida 
useampia ikoneja yh tä aika<t 
(kuva 3). Mulli-selec t toimii pai
namalla Shifr-n.äppäin poltjaan 
ja val itsemalla halutut ikonit hii
rellä aktiivisiksi. Sen jälkeen voi
daan käynnistää Snapshot Spe
cial-,1a.Jikosta. 

Tiedot ikonien uusista paikois
ta on nyt tallennettu. Ikkunoi
den koko ja paikka määi-ätäån 
aktivoimalla avoinna olevan ha
kemiston ikoni ja valitsemalla 
Snapshol. Avataan esimerkiksi 
Sys1em-alihakemisto ja muute
taan ikkunan koko halutuksi ja 
lopuksi si irretään ikkuna vielä 
haluttuun paikkaan. Siuen akli
void<Jan Systcm-ikoni juuri-ikku
nasta ja kåynnistetään Snapshot. 
Sew·aavalla kerralla ikku na au
keaa siihen paikkaan ja sen ko
koisena kuin se oli ennen Snap~ 
h otlia.+ 
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AMIGA 
2000 

JUHANI VEHVILÄINEN 

aikki herkut 
samalla korCilla 

Great Valle)' Products on 
tehnvt GVP Series IJ -tu r
bok~nism toistaiseksi 

22: 11 ja 3~ lvl1-Iz:n versioL Ai
kaisempien ko rttien ominaisuu
det ovat talldla, vaikka kaikki 
Ja;~jennukseL on mahdutctru yh
delle piirilevylle. Uudella pima
liitostekn iikaJ!a komponentlc:ja 
111ahn111 ko nillc enemrnfö1 kuin 
aikaisemmin ja luole1tavu11s p<i
ranee, koska mlkrcipiireissä ei 
käytetä kamqja. 

Pimaliitostekniikka mahclollis
ta;1 myös ko neellisen ladonnan 
ja halvemrmtL koteloratka.isut, 
mikä vaikuttaa edullisesti valmL""° 
mskustannuksiin ja tätä kautta 
laitteen hi11Laa11.Jos kaikki (',o m
l>on ominaisuudet ostellaisiin 
erilisillä korteilla, maksais ivat ne 
yh teeusä lä hes kaksi kertaa 
Combo-kortin verran. Eikä ny
kyisillä eril lis korteilla pystytä ku i
tc n kaan yhtä hyviin s11ori111sar
voihin. 

Konille integroitu SCSl-kiinw
levyohjain vastaa tekniikaltaan ja 
ol~elniistoiltaan GVP:11 Series II 
SCSI-ohjaimia (testau L1 C=lehti 
3/ 9l:ssfi) . Tek11iseuä eriko isuu
tena on A3000:n kiimolcvyrat
kaisua vastaava suora 32-bitiisen 
m11is1iu Dl'vIA. silloiukin, kun 
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muisti ei ole koneen v'<:i.ylän ulot
Lllvissa. OM.A:n ansiost<i proses
sorin teho ei kulu tiedon siirtä
n1isecn koneen ja kiintolevyn \r.:.i
lillä, koska erillinen D.MA-0hjain 
hoita;,t siirron. C:ombou mate
matii kkaprosessorina on 68882. 

Kaikki yhdellä 
kortilla 
Prosessorin tyypilr ja kellotll.<!juu
den lisäksi turbokorlin tehoon 
vaik1LLL;1a 1111Li 'Ii, j o ka hitaudel
laan yleensä leikkaa osansa kello
l<l~j uuden 11ost:u11 isen tuomasta 
teoreettisesta tchonlisästä. Com
bojcn muisti on toista maam, 
käytetyt piirit ovat 60 11.a11osc
kunnin tyyppiä eli käyuinnössä 
nopeimpia mitä massavalmisti.1k
sessa o n saat<wissa. Prosessorin 
nopeutta vastaava muistin no
peus näkyy käytännössä. Koko
na islukusuo1i luskyky on 22 
tvIHz:n Combolla 8-ken ai.nen 
perus-Amigaan vt'tTalll.ma. Com
bo p<iihiuiiä tehossajopa kaikki 
ulema$a<)levat 25 MHz:11 68030-
kortit ja niukasti myös 25 MHz:n 
Amiga 3000:n Chip-m uistin k~1-
~ittclyä lukuwtö lla maua. 33 
MHz:n versio on vielii selvästi 
nopeampi. 

• Combot eli GPV Series 11 -turbol<ortit si
sältävät turbokortin, lisämuistin ja SCSl-oh
jaimen samalla kortilla. Combo tekee 
2000:sta Amiga 3000:n veroisen. 

Lähes kaikissa turbokoneissa 
voidmm tehokkaampi prosessori 
kytkcå pois, ja päfLStää entinen 
isänul takaisin valtaan vaikka pa 
uutta prosessoria vierastavan pe
lio l~jelman ajaksi. Perinteiset to
teuluk.-;et vaiht.elevaL mekaanises-
1a vipukytkimestä bootliV<Llik
koon. Cornbossa ajetaan cricyi-
11e11 B0Qtf\8000-ohjclrm1, j·o11oin 

' , 

GYP Series 11 
oaoio 

Valmistaja: 
Great Valley Products, 

Yhdysvallat 

Maahantuoja: 
Broadline Oy 

puh. (90) 8747 900 

Hinta: 
7 000, - (22 MHz) 

12 500, - (33 MHz) 

C=arvo: 

Combo on mainio kokonaisuus 
ja tehoa on kiitettävästi jo 22 

MHz:n versiossa. Samalla kortil
la on myös SCSI-ohjain, lisä

muistia voidaan asentaa jopa 
12 megatavua. 

kone resewituu ja käynnistyy 
68000-tilassa, josta palataan 
ö8030-Lilaan seu rnavan re~eLi11 

yh teydessä. 68000-Lilassajää 32-
biniscn m11is1i11 Usiiksi myös kiin
Lolevyol:jain pois käytöstä. joten 
68000-LiJan hyöty o n låltinrrä tur
boa vieroksuvien pe l iol~jeli n i en 
kävttö1ual1clo1Ji.sutLS. 

Ohjeissa kerromai1 miten star
rup-sequcnccä voi muokata niin. 
ell~i prosessoi-i vali taan kiiyn11is
tVksen vh tevdessä h iiren nap
J;ien t.il~n perusteella. Combo ei 
toimi Amiga 2000 A-mallcissa. 
Sen sij..ian B-mall in koneissa al
kuperåi.nen 68000-pro~essori voi
daan jättää paLkoilleen ja käyt eL
tävä prosessori vaih taa ol'tjelmal
li$esti. 

Lisämuisti 
Combossa muistia on 22 1VIH1.:n 
versiossa joko mcgatavu tai neijä 
rm:gatavua. Lisf!ä muistia voi
daan a:;entaa kortilla oleviin kol
meen SIMM-paikkaan yh teensä 
e11i11tään 1.2 megatavua. 22 
MHz:n versiossa la~jcnnuksct 
voidaa11 Lehclä yhden ja neljän 
megatavi1n p"Ukoita yhdistele
miillä. 33 MHz:n kortille käyvät 
vain 11e!jän incgatavun moclu11-
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Combo-kortin prosessorln nopeus (x perus-Amlgan nopeus\ 

[ 11 22 Ml~"rl Combo • °aJ !*h:n Combo 1 

Ff>IJTrt1(l•"I ~~~~========•P------"'9.> 
ff'UFliin(i.tPii~I ao 

CAJ Trlf;l)eHj~~~=====·---ltU 
C~Flo.11t-jl"'"I 1 ~.J- 1 

CF'O Float jn-'PJ ~.#' 
CF'U$'1~ l f 

CN\ttrtetr l""'J'-'-'----- ------------
0,0 50,0 100,0 ~ .. 250.0 , oo,a 

Combon nopeus verrattuna perus-Amigaan (A500 tai A2000). Luku
arvot kertovat, kuinka monta kertaa nopeampi Combo on. FPU on 
matematiikkaprosessori ja CPU on 68030. lnteger tarkoittaa koko
naislukuja, Float liukulukuja, Trig trigonometrisia funktioita ja String 
merkkijonoja. 

Combo·kortin ohje.lmansuoritus .. ja muistinkopiolntinopeus 
(x perus-llmlgan nopeus) 

I • 22 MKcn Combo • J3 MHz:n Ciimbo 1 

Muiltln)topi~(FMfAAM)~====~======ij).J~----••• 
Mllf.mn ~~lntl jCMiP RAM) l , tl O .... lrNl3•UOR11tlfAST R~~=~=====-"I'•'"' -0.> 

Ot'felmlRklCl!1nlil(Ctl!PRAMt==~'·_o ---------------
0,0 2,0 ... 6.0 tl,O 10,0 

Combon ohjelmansuoritus- ja muistinkopiointinopeudet. Lukuarvot 
kertovat, kuinka monta kertaa Combo on perus-Amigaa nopeampi. 

Combo-kortin tiedostojonkäslttelynopeus 
(tiedostoa sekunnissa) 

l • 2~MHi:tiComtto 8 3lh1H1:nC11mDO1 

"'""'"'"~~~~~~~~=====~,---·-" T~.-nl1111n 11'1 

Halutrn. Milaus 

A~R~lllk~~: 

""""'~~~!~------------------~ 

Tiedostojenkäsittelynopeus mitattiin 52-megaisella Quantumilla ja 
DiskSpeed 3.1 -ohjelmaUa. C:lehdessä 3/91 on vertailukelpoisia 
mittausarvoja muista ohjaimista.33 MHz:n Combo on selvästi 22 
MHz:n versiota nopeampi haku- ja lukutoiminnoissa. 

Combo-korttien kllntolevyn tiedonsllrtonopeus 
(tavua $Ckunnlssa) 

Tiedonsiirtonopeus mitattiin samalla tavalla kuin tiedostojenkäsitte
lynopeus. 22 ja 33 MHz:n versioiden siirtonopeudet ovat samat. 

lit. Nopeiden muislipiiricn lisäk
~i la<~jentam isen kustannuksia 
uosraa se, että kantoihin sopivat 
1r,1i n GV P:n omat 32-bi Lliset. mo
du li t. Joka tapauksessa rnuisLin 
laajcnlami 11e11 maksaa, megata
vua kohLi saa vnrnnwa pul i1 ta
maan suunnilleen kolminke1 1.ai
scn hinnan normaaleih in lOO:n 
tai 80 nanos1•kLLI111in SL\1.i\ikihin 
verrattuna. 

Muislin mäårittcly on 1eh1y esi
merkil lisesti. Kortilla olevan 
muistin voi rnäarätä olemaan ha
luu1issa sulitcissa jokc, kon een 
kannall.a normaalia AmoConlig
määri t.yste n mukaista la<\jrnn11s
ta tai ns. extcnclcd-muisl.ia. Auto
konfiguroituvaksi rnääritelty 
muisti käy1t..äyiyy la"\jennustenja 
vä}·län kannalta ku i.n mi.kä ta
h;rnsa korttip<Likkaan lis~itty 
muis1.inla<\jennus,jo1.en esimer
kiksi DMA-ohei~laille~t pysryvät 
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käsitcelemäan sit;i s11oraa11. Ra.
joi 1us 0 11 kahdeksan megalllvtu1 
muis1fo laajen11ustila, joka voi 
loppua kesken 16-bittisellii muis
tilla la<tjcnnetussa koneessa. 

Lxtcndcd-muistia eli ·:jaLkeL
tua" m uisLia käyteLtäessä halutt11 
osa muistista on 16 megat.avun 
rajan vläpuolella.ja site n viiylån 
O!vlA-pyyntqjcn 1iloLLu111a1wmi1;.
s<L Tällöin saadaan kävuöön 
sutuin mahdollinen la~tje~musti.
la, mikä esimerkiksi muistin 
määrässä merkirsee 22 \1Hz:n 
korti.lla 22 mcgatavua: 13 mcga-
1.<1.l' U<J. tmboko1·tilla, 8 megatavua 
väylälläja megatavu Chip-mui:;
Lia. 

Kiintolevyohjain 
GVP:n uudeL .Series U -ohjaimct 
ovat nopeudellaan ja toimivm1-
dellaan niittäneet kiitosta 1es1eis-

~ii. Ajanm11 kaistcn ohjdmisto
je11.sa ::111sios1a ne kuuluvat siiheu 
SCSJ..ohjainten eliittiin joka suos
tuu LDimimaau erikoistenki.n lait
teiden, muun muassa CD-RO
M i.cn ja vaihde1 ta vien kii11wlevy
<lSemien km1ss::1. 

Combon siirtotekniikka j a suo
ra nopea Zorro-väyläsLä riipp11-
m atni1 DlvlA v-ast.aavaL A3000:ssa 
käyr.euyä, aikaisemmat 11opeus
ennätykseL rikkonut1a, ratkaisua. 
Combon SCSJ-ohjaimcn toimi
vuus ja luotettavuus ovat erin
omaiset, <>hjc.;lmist.<>t ova1 viimei~ 
Leh):jäja i11Luitiivisia. Käyteuäessä 
kä)1tlqjä~jestelmän versiota 2.0 
Combo sai ktm saikin rikottua 
tiedos1ota$on siirto11opeuksissa 
maagisen "megamvuu sekunnis
sa" -r:'yan. Combon kiinrolcvyjär
jestelmän voi s:u1oa v<tstaavan 
A3000:tta niin 11<Jpe11dessa kuin 
toimivuudessakin. Edelleen sa
moin kuin A3000:ssa, Dl'vlA:n 
käytön ansiosta prosesso1in wi
minta ei juuri hidasLu h11ipp11-
nopeassakaa11 sii rrn:;sa. 

Pehmeitä arvoja 
Comhon mukana on yk~ifyiskoh
taine11 engla1rninkielinen ma
nuaali. Turbon asennus on niin 
yksi.n.kcrtainen toimcnpid(-, t:ttä 

käyuöoltieita ei 1arvir.a. Ongel
mia symyy kielitaidollomalla vas
ta, kun hah11.aan kasvattaa kortil
l<1 olewn muistin määdiit. rvl11ka
na olevalla levykkeellä on ki in 1.o
levyn oJtielmiston lisäksi lukuisia 
~11steem i n hallinnassa j a tcstaa
mise&<i tarpeellisia ohjelmia, 1är
keirnpinä hoot.68000-ja SeLCPU
ohjelmat, sekä C-kielisiä esimerk
kiol'ijelmia SCSl-ohjaimen käy
töstä omissa ol'ijclmissa suoraan 
excc-dcvice-tasolla. Midenkii11-
toinen erikois1111s on GVPTnfo, 
jolla saa yk.~ityiskoh La.i$ta ja val
miiksi tulkiuua tietoa muun 
muassa prosessorciden tilasta 
(noi n 20 CPU:11, FPU:n ja 
MMlJ:n t.ilaiekisLeriä,joiden jo
kaisen bitin merk.itys kerrotaan) 
j a laajcnn uskoncista. 

Combo 011 mainio kokonai
~uus, tehoa r·iittäii jo 22 Mllz:n 
versiossa ja yksi tyiskohclat. on 
hiclttu ifari1nrnillee11 sekä 1urbo11 
c t.t.ä SCSI-ortjaimen osalta. J\inoa 
miinus on m L1istir1 hirua, 1110 nill
kertaise t kLista1u1ukset normaali
SIMMeihin verrauuna jättävät 
liev;;in rahastamiscn vaikulcl
man. Combon kuroo kii nni 
A3000:n teho-ja lamu~ron SCSl
liitä.ntäii myöten, joten A2000:n 
omistajien kannar.taa harkita 
3000:11 ostopäätöstä. + 

AutoConfig™ 
AutöConfig 011 Amiga1) laajen11us-ariki~hluuri ,joka mta.a huo
mioon viiylälle liite1rt lisälaiuee1 ja huolehtii niiden sijoiu:;unisesta 
111uistiavann.1leen. Kone tud;.ii k~rtti kortill,, koneeseeu kytkelyt 
la;:_jFnnnk,~el.ja kuJiJn koitti illnöitiaa tiedot iisestään, '~t~j1111. 
tuottecm numeron, tarvitsemansa muistin määrän ja mahdollisen 
haluk});trnden kprti lla olev'an t1ltjc;lmisto11 ~jami11ec11jo bo~llti- lai 
kOMf,"Urointi'valhceSöa. Laajennustilaa käsitellään 64 kilclt.avun 
lohkoina, ns. sk>tteina.Jä lohkornfuirii <lJ.l aina jokin kahden po
t.enssi. Piecin ntahd<JITuien korttiko.ko on 64 lJ.1<1tavnaj1;1-jokaiuen 
sitä seuraava koko 011 kak.si nkertainen edelliseen nähdc;:n. 

Osoitteen määraämi.stii ol'ijm1 faajcnnusk0mie11 s1m1111ittclua 
h<:lpollamaan 1.arkoirnu11 säänuöt. Pfui~fuimö on, euä konu s(joi
~eLaa11 01>Qit1eeseen.jok,a on St'n koon monlkerta.joten esimer
kiksi' kahden megatavun t11Ltistinla~jen11u:1La s1111nnltelt.acs~a voi
daan olettaa. että osoiredekoodaukseen riittåa ylimpien kolmen 
Hitin tutkimine11 lopptden n~yttäcssä suoral'\11 o~oiucc11 kortin 
suhtee11. ''1i kahden megatavun korut;ja k()~kevat oru:u s"dåntönsä, 
sill~ koon monikerta'iään1()ä olisi vaikea t.1.i ruahdmon Lot.eutt,.1.a. 

'\1lämai11.ittu1 säännön loLe1lLlfill.t.iscn hel1.)ot1.alnlseksi on l3'!jet1-
m1.ksia varten varattu kaksi eri'llistä aluetta. muistinla<!jennuksiJle 
(tai yleensä "isoja" 1;:.orttcja vi:tnc11) ~~1hdekS<ln nwg-,uavim k-0koi
nen alue $-200000 - $9t1Tff sekä pienempiä kortteja varLen alue 
$e9000() - $eff.fff. Tållä tavoin isoille kortt>ille sopi\.<a alue jää 
yleens~ ~apaaksi. vaikka ennen nii tå olisikin konfiguroitu mt1ita 
pienempiä laajennuksia. 
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LÄÄKE LAMAAN! RYHDY KOMENTOKESKUKSEN ASIAKKAAKSI - SE ON SILKKAA SÄÄSTÖÄ! 

MERKKITAVARAA HULLUNHALVOILLA HINNOILLA! 
Jo yli 6 vuotta luotettavaa postimyyntiä ja hullunhalpoja hintoja! SIIS SÄÄSTÖÄ! 

I 286/386-KONEET 
286AT20 MHz 
386SX/25MHz 
386/25MHz 
386/40MHz 64kt cache 
486/25MHz 128kt cache 
486/33MHz 128 cache 

6990,-
7495,-
8490,-
9490,-

13500,-
14500,-

Ennakkomaksulla 

6300, 
6900, 
7750, 
8990,-

12500,-
13500,-

Jo yll 49.000 
asiakasta 
säästää 

tietokone ja 
tarvikehanklnnoissa 

ostamalla 
~ 

SÄÄSTÄ 
SINÄKIN! 

NYT MYÖS 1511SVGA FLAT SCREEN NÄYTTÖ +300,- + 270,-
Yllämalnltuissa koneissa: 2 Megaa muistia, 6 vap. korttip., 2 x sarja, 1 x centr., 1 x peliportti,14" Super VGA-värinäyttö j il J ;@l 
ohjain (Tseng Lab 1 Mega 1024 x 768), 40 MB ATID-kovalevy, 102/AT-näppälmistö, 3,5" 1,44Mb tai 5,25" 1,2Mb 
levyasema , pöytäkotelo. HUOM! KONEIDEN HINNAT SISÄLTÄVÄT MS DOS 5.0 KÄYTTÖJÄRJESTELMÅN SEKÄ SUOMI 
ENGLANTI SANAKIRJA/KIELIOHJELMAN, SEKÄ NERO 2000 suom.kielisen TIETOVISAILU OHJELMAN. 
2 MB lisää muistia + 500,-, lisälevyasema + 400,-, kovalevy vaihto 80 MB:ksi +700,-, 130 MB:ksi + 1200,-, 200 
MB:ksi + 2500,-, Tower kotelo+ 450,-. Saatavana myös muita kokoonpanoja. Soita ja kysy! 
HUOM! SUOMENKIELINEN WINDOWS 3.0 + HIIRI+10 suosittua peliä KONEEN OSTAJALLE VAIN 800,-

KOMENTOl<ESKUS on COMMODORE tlolokoneiden ja tarvikkeiden virallinen jillcenmyyj6, DISKETIT: 1Q~PL lQQ~b joten tuotteBla on vU-aUinen llKK takuu. SuomenkieHaet opput kuuluva! tietenkin alllaan. 

AMIGA 500 KONEPAKETIT: 3,5" OSOO 3,50 2,75 

~ 
0500 LAMBDA 4,00 3,00 

AMIGA 500 + HIIRI + TV-MODULAATTORI 0500PRECISION 5,00 4,00 

VAIN 2595,- 0500 NASHUA 5,50 4,50 

~ 0500JVC 5,50 4,50 
05003M 5,90 5,50 

AMIGA 500 + HIIRI+ COMMODORE 1083S - 05HO 6,30 5,50 
VÄRIMONITORI (STEREO) ~ 05HO LAMBDA 8,00 7,50 

VAIN 4100,-
05H 0PRECISION 8,50 7,80 
05HO JVC 9,00 8,00 

~ 05HO NASHUA 9,00 8,00 

512 Kb LISÄMUISTI, KELLO, KATKAISIN 05HO 3M 9,50 9,00 

(SAKSALAINEN) 5,2511 0500 2,50 1,75 

wosoo~- 4,00 3,50 

VAIN 215,- 0500JVC 4,50 4,00 
05HO 4,50 3,75 

LISÄLEVYASEMA PROFESSIONAL 05H0PRECISION 5,50 5,00 

KETJUTUS, KATKAISIN W DSHDJVC 6,00 5,50 

VAIN 430,-
05HO NASHUA 6,00 5,50 
05H03M 7,70 7,50 
Hlnn!t ovat ykslttälshlntoja 10jl!_100 kpl erissä. 
MYOS MUITA MERKKEJA! KYSYI 

KOMENTOKESKUS OY 
POSTIMYYNNIN PUHELINPÄIVYSTYS ON ARKISIN 10.00-20.00. MVVMÄLÅMME OVAT AVOINNA VAIN KELLO 18.00 ASTI 

POSTIMYYNTI PL 391, 90101 OULU. PUH.981-371000 Tilaukset myös faxilla 981-371011 
MYYMÄLÄT: OULU: ASEMAKA TU 9, HELSINKI: SNELLMANINKATU 25 

VANHAT PUHELINNUMEROT OULUUN 981-227741 JA FAX 981-222145 OVAT VOIMASSA LOKAKUUN LOPPUUN 



mmmmN VINKIT 
Suojaudu Viruksilta 

Tämä lyhyt ja käytännöllinen Arnigan ohjelma ilmoittaa mahdolli
sista viruksista. Ohjelma ilmoittaa näyttöä välkäyttämällä,jos lukupää 
on uralla nolla, jonne useat virukset leviävät. 

Oltjelma käyttää vain vähän muistia ja prosessoriaikaa,joten sen voi 
huoletta laittaa S:Startup-Sequenceen. VirusSuoja käynnistää itsensä 
25 kertaa sekunnissa, jolloin se tarkastaa suoraan levykontrollerin 
muistipaikasta,josjonkin levyaseman lukupää on uralla nolla. Oh
jelmasta pääsee eroon painamalla vasemman puoleista Arniga-nap
pulaa. 

Ohjelma avaa kaksi kirjastoa, intuition.librarynja dos.librarynja 
odottaa 2/ 50 sekuntia dos-ki1jaston Delay-rutiinilla. Tämän ajan voi 
Arniga suo1ittaa muita ohjelmia eikä näin pienessä ajassa voi lukupää 
käväistä nollaurallaja tulla takaisin, joten ohjelman tehokkuus ei kär
si. Seuraavaksi tarkistetaan, onko lukupää todellakin uralla nolla. Tä
mä voidaan suorittaa yhdellä käskyllä. Bitti 4 muistipaikassa $bfe001 
sisältää haluamamme tiedon. Mikäli lukupää on uralla nolla niin bitti 
on päällä. Mikäli bitin arvo on 1 niin väläytetään näyttöä intuition.lib
raryn DisplayBeep-rutiinilla. Huomaa että ainakin DiskCopy, Install 
ja Viruskillerit käyttävät uraa nolla. Lukupää saattaa olla uralla myös 
muista syistä, joten aina ruudun välkkyrninen ei tarkoita virusta. 

Assembler-rajoitteiset voivat kiijoittaa listauksen 1. Ohjelma käyn
nistetään AmigaBASICista ja se luo VirusSuoja-nimisen tiedoston. Tä
män voi käynnistää CListä tai SHELListä. Listaus 2 on ohjelman läh
dekoodi symbolisella assemblerilla. 
Markku Saarinen 

file$= "VirusSuoja " ' v2 . 11 
OPEN file$ FOR OUTPUT AS 11 
lin=O aS="" 

Loop : 
lin=lin+ 1 
READ x$ IF x$= " *"" THEN Endeth 

Beyond : 
i=INSTR(x$," ") 
IF i>O THEN 

x$=LEFT$ (x$, i-11 +MID$ (x$ , i+l I 
GOTO Beyond 

ENO IF 
x$=UCASE$ (x$1 
cs$=RIGHT$ (x$, 21 : x$=LEFT$ (x$, LEN (x$1 - 2) 
sum=O 
FOR i=l TO LEN (x$) 

sum=sum+ (ASC (MIDS (x$ , i, 1) ) XOR i) 

NEXT i 
IF (sum ANO 255)VAL( " &H "+cs$1 THEN 

PRINT "Checksum error in line " ; lin 
GOTO Endeth 

END IF 
x$=a$+x$ a$::. "" 
FOR i=l TO LEN (x$ I STEP 2 

IF MID$(x$ , i , l) = "G" THEN 
IF MID$(x$,i+2)="" THEN a$=MID$(x$,il : GOTO Loop 
y$=STRING$ (ASC (MID$ (x$ , i+ 1, 111-63, VAL ( " &H " +MID$ (x$, i +2, 2111 
i=i+2 

ELSE 
y$=CHR$ (VAL ( " &H " +MID$ (x$, i, 2)) I 

ENO IF 
PRINT #1 , y$ ; 

NEXT i 
GOTO Loop 

Endeth : 
CLOSE 11 
PRINT "Operation complete" 
ENO 

DATA ga0003 E3gf00 OlgjOO 28ga00 03e9gb 00282c 780004 43fa00 724280 ef 
DATA 4eaefd d84a80 676223 cOgbOO 9643fa 007042 804eae fdd84a 806744 e2 
DATA 23c0gb 009a2c 79gb00 9a7202 4eaefE 3a0839 000400 bfeOOl 66102c a2 
DATA 79gb00 96207c gc004e aeffaO Oc3900 3300bf ec0166 d02c78 000422 dE 
DATA 79gb00 9a4eae fe6222 79gb00 964eae fe6242 804e75 696e74 756974 Oa 
DATA 696f6e 2e6c69 627261 727900 646f73 2e6c69 627261 7279gh 004e71 bl 
DATA ga0003 ecgbOO 06gf00 14gb00 28gb00 2egb00 44gb00 62gb00 6cge00 la 
DATA 03f2dd 
DATA ** 

Listaus 1. VirusSuoja-ohjelman Basic-lataaja. Ohjelma käynnistetään 
AMIGABasicista ja se luo VirusSuoja-nimisen tiedoston. 
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Virussuoja . Kirjoittanut M-J O saarinen 1990 
Ohjelma väläyttää näyttöä jonkun levarin lukupään ollessa 
uralla nolla (sisältää bootblockin) . Tämä kertoo , että 
muistissa saattaa olla virus joka pyrkii leviämään . 

* Avaamme kirjastot Intuition. library ja Dos . library 

j : move . l 
lea 
clr . 1 
jsr 
tst . 1 
beq 
move . l 
lea 
clr 
jsr 
tst 
beq 
move . 1 

4 , a6 
IntN (pc) , al 
dO 
-552 la6l 
dO 
Exitl 
dO , Int 
DosN (pc) , al 
dO 
-552 (a6) 
dO 
Exit2 
dO , Dos 

* Odotamme 0 , 04 sekuntia 

Loop : move . l 
move . l 
jsr 

Dos , a6 
12 , dl 
-198 (a6) 

; ExecBase 
; Kirjaston nimi (intuition) 
; Versiolla ei ole väliä 
; OpenLibrary 
; Onnistuiko? 
; Poistumme ellei onnistunut 
; Tallennamme perusosoitten 
; Kirjaston nimi. (dos) 
; Kaikki versiot käyvät 
; OpenLibrary 
; Onnistuiko? 
; Poistumme ellei onnistunut 
; Tallennamme perusosoitteen 

; Haerrune Dos-kirjaston perusosoitteen 
; 2*0 , 02 sekuntia 
; Delay 

* Tarkistamme onko levyaseman lukupää uralla nolla 

btst 
bne 

#4, SbfeOOl 
ChkK 

* Väläytämme näyttöä 

move.l Int , a6 
move.l #0 , aO 
jsr -96 {a61 

; Testataan bitti 4 
; Ellei ollut , niin hypätään yli 

; Haetaan Intuition . libraryn perusos. 
; Väläytämme koko näyttöä 
; DisplayBeep 

* Tarkistamme vasemman Amiga-nappulan 

ChkK : cmp . b #$33, $bfec01 ; $33 -on nappulan koodi 
bne Loop ; palaamme looppiin jos ei nappulaa 

* Suljemme kirjastot ja poistumme 

Exit : move 
move 
jsr 

Exit2 : move . l 
jsr 

Exitl : clr . 1 
rts 

IntN : dc . b 
even 

DosN : dc . b 
even 

Int : dc . l 
Dos : dc . l 

4 , a6 
Dos, al 
-414 (a61 
Int, al 
-414 (a61 
dO 

; Exec-kirjaston perusosoite 
; Otamme kirjaston perusosoitteen 
; CloseLibrary 
; Haemme kirjaston perusosoitteen 
; CloseLibrary 
; Lippu : O=ei virheitä 

" intuition . library ", 0 ; kirjaston nimi 
; tasataan osoite parilliseksi 

"dos library" , 0 ; kirjaston nimi 
; tasataan osoite parilliseksi 

; IntuitionBase 
; DosBase 

Listaus 2. VirusSuoja-ohjelman assembler-kielinen lähdekoodi. 

Ylimääräistä virus-asiaa 
Koimme äskettäin miellyttäviä hetkiä Autralian ParasiLe -viruksen 
kanssa. Kuten varmasti tiedätkin, se naamioituu Disk-Validatoriksi 
ja levittäytyy kaikille asemiin laitettaville levykkeille. Mm. Vi
rusX4.0l:n dokumentit väittävät sen ainoan haitan olevan ajoit
tainen kuvaruudun kääntäminen ylösalaisin, mutta ainakin mei
dän versiomme on kierompi. Se turmelee kaikki viruksen muis
tissa ollessa tallennetut tiedostot niin, että viruksen tuhoamisen 
jälkeen on jäljellä pelkkiä Read/Write erroreita. Jos virus sen jäl
keen päästetään muistiin, tiedostot toimivat jälleen normaalisti! 
Tästä olisi mielestämme syytä varoittaa julkisesti, sillä kyseisestä vi
ruksesta on erittäin vaikea päästä eroon. Turmeltuneihin tiedos
toihin emme kuitenkaan havainneet sen soluttautuneen. 
Kalle Saariaho 

33 



GOLDENIMAGE TAV~~ 
~~~ASEMAT JOHOlN VOIT WOITM 
MASTER SA-1 •..•.•.......••..•....•. 440.-
Kaksl:puollncn, s.s·. kaaJ>Cll 
800 mm. ketjutusmahdo1llsuus. 
katkalatn, suomcnk1eltnen o~. 
vuoden takuu 
MASraR SA-lD ..................... 670.-
Kuten 3A-l. ll&åkBl uran nu 
mero~ 

Kalkilla Golden 
Image -tuotteilla 
on vuoden takuu 

MASTER 5A-l ........................ 520.- U"'X' ~lllA~CMAf 
5.25", 880 kb, vallttavtsea 40 QHw;.v n~löl'J 
tai so uma. kaapcll. soo mm. A"""".,I', r: 
vtrta1Abde mukana, suomenkle- '1 nn ~ 
Unen opas. vuoden takuu MAST.ER SS .................... 630.-

KakalpuollDcn. s.s•. katkaisin, 
USÄMUISTlT ~tusmahdolllsuus, kaapeli 

AIVJ(GQ(llf suom:Scl~~~~ 
RC.600 AMIGA SOO:UE ........ 270,- takuu 
512 kb. katkaisin. kello, ka- MASTER SSD ................. 730.-
Ientert. 11Uomenklellneo opas, Kuten 3S. IJ.sllkst uran nume-
vuoden takuu nA ttö 
RC-1000 AMlGA 600:UE ...... 1200.- ~R 6S .................... 630,-
Mukana 2 rnb. laajcnnct'tavls- 5.25". kaapeli 800 mm. va-
sa 4 mb:lln. vuoden t:alnru Uttavissa joko 360 kb ta1 
RC-2000 AMJGA 2000:UE ... 1200.- 720 kb , Vlrtalåhde mukana. 
Mukana 2 mb, l.aajcnncttavlll· vuoden takuu 
sa 8 mb:Un. vuoden takuu 

OPTISMEKAANISET Hll· 
RfT AMIGAU.E. ATARIL
lf. AMSTRADILLf JA 
IBM PC XT I AT:UE. 
HIJrlmatto. vuoden takuu ..... 250,-

0PTISMEKAANINEN HIIRI 
JA OfLUXE PAINT r U 
TAI ST J AMIGALLE JA 
ATARULf 
Vuoden takuu .......................... SSQ-

ff((RIKYNÄ AMIGAUf JA 
ATARIUf 
Vuoden takuu ....................... 400,-

HURIKVNÄ JA DELUXE 
PAINT r 11 TAI ST J 
AMIGALLE JA ATARILLE 
Vuoden takuu .. ....... ............... 480.-

OPTISET HIIRET AMlGAL
lf. ATARILLE JA IBM PC 
XT/ AT:Uf 
Vähän Wkkuv1a rlkkoontuml
sellc ja likaantumiselle altwta 
osia. S pa1nJkctta. optinen 
matto, vuoden takuu ............. 375,-

DELUXE PAINf 
II Amigalle.... ... .. .. .. . ........ 130, -
ST Atarille....................... 130, -

<l//( !f()tf!E 
tJPTl!lfaMl/lh'E/l llllRI 
#11~ t41i1RltLE <lt4 
IBll Pe/XT/t4T:tLE 
lf~ /' tJu. 6 1J ... ISO,· 

IJSÄMUJSIIT ATARI ST:Il..E 
512 kb:n muistilla ...... 6oo,-
2 mb:n muistilla ....... 1400,-
muistellla 2 vuoden takuu 
REALI.AIKAKELLO 
ATARlll.E ..................... 350,-

ULKOISET lfUVASEMAT 
IBM PC XT/AT:LLE 
Kaapeli 800 mm. lattakaa-
pell 34 neulaa. sovtt1nkortt1 
ftttttmtneen. suomenkielinen 
opas, vuoden takuu 
JD--562: 5.25". 1.2 mb .. 945,
JD-320: S.50", 720 kb .. 830,
JD-S24: S.50". 1.44 mb .900.-

UlKQINfN L.EUVASEMA 
TOSHIBA LAPTOPILLE 
Oma v1rta1åhde mukana. kaa-

~~ °f2: ~-~.
ULKOISET LEWASE
MAT 2ooo.sARJAN 
AMSTRADEIU.f 
Kaapeli 800 mm. vuoden ta
kuu 
JD-320A: 3.5". 720 kb ... 830.
JD-324A: 3.5", 1.44 mb . 900,-

LANGATON HIIRI AMI· 
GAU.E. JA ATARIUf 
Vuoden takuu ................. 400.-

LANGATON PAU.0. 
OHJAIN AMIGAU.E. 
JA ATARIUf 
Vuoden takuu. ................ ...... 440,· 

t!l ll Rlblf 
s12 ,tB.-H LltÅ!f{(lm 
#ll41/ 5trJ:ILE 
"' ~ ktlåt~ 
~~ ................. ~-

HUOMAA!! 
JOULUUN ASTI 
RAJUSTI 
ALENNETUT 
HINTAMME 

mtilfil~ ~~ 
Nuohoojankatu 11, 80160 joensuu 
Puh: 973-897088 
~ ~ ,t4"4"4'" '4t /104(~~ " {u:'llt1i-
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Eloa ikoneihin 

.Moni Workbcnch-kä\'H~jä on 
huomannut. cuä joidenkin oh
jelmien tai alihakemistojcn iko
nit muuuuv-c11 akti\'Oi1ac<;.-;;1 koko
naan erilaisiksi st•n :.ijaan, enä 
pelkät värit \'aihtuish-a1. Temppu 
on hwin helppo saada aikaa11 
F.x1 ras 1.2 -levykkeellä olevan 
ko11Jvlerge-o~jclma11 avulla. 

Aluksi piirrcl.äfu1 ko11Ed-<>l!jel
malla halutut ikonit.joiden [yy
pin 011 oltavt1 sama kuin lopulli
sen ikoni11. H<'lpointa on owia 
käsiteltäväksi ltuh111111 nltjd111a11 
alkuperäiucn ikoni ja 1eltdii siitii 
kaksi erinäköistä kappaleua, 
jolka i.a11cnnctaa11 esimerkiksi 
RAM-lcvykkccllc eri nimillä. ~si
mcrkiksi roskakori-ikon is1 a voi
daan tehdä winen vcrsio,jossa 
kansi on auki ja tallentaa eri ver
sio n nimillä ram:trnshl ja 
ram:Lrnsh2. 

Piirety1 iko11i1. )'hdht~·1äf111 
Eimas--le,ykl..ecn Tools-lrnkerni'l
tosca löywvällä lconMcrgc-o~jel
malla, joka k\">)')' ikkum~ sa yhdi<r 
teu.foien ikonien ja kohdeikonin 
nimet. En immäi~enä a1111c::1aan 
perusl.ilassa näk)'\'ån ikonin nimi 
ja toisena aktii\'itilan ikonin ni
mi. Viimciscmi llnnctaan yhdis
tetyn ikonin nimi,jonka on olta
va sama kuin ikoniin liiuyvällä 
o l~jclmalla . Kaikki nimet anne
taan ilman .info-liitettä, mutta 
h<Lkemis1opnh 11 cm kirjoi tcmwa 
t.äydellisiriä. Ni 1 nik~i sopivat esi
merkiksi rnm:1rash 1 ja 
ram:Lrnsh2, kohdeikoni olisi tås
sa tapauksessa sys:'J'rashcan. 

Workberich 2.0:ssa ikonien 
111olem111at tllltoclot rnidaan 
määritellä ~uoraan lrnn Ed-ohjel
malla eikä lconMt!rgt·ä en~i.ä Ulr
vita. 
Jukka Marin 

Huomautukset 
tiedostoihin 

Amig-illOSi11 kaikki \Crsio1 ..isäl
lä\'ät mal1dullisuudc11 li~ätä jo
kaiseen ohjelmaan, hakemis
toon tai muuhun l.icdostoon alle 
80 merkkiä pitkän huomautuk
sen . jonka saa näkyviin esimer
kiksi CLl :n List-komcnnolla. 
H uoma11111.ks('f a;;ctctaan Fi
leN ote-kornc1111()1la, jo.lie an 11e
taan halutun t.icdostou nimi ~e
kä huommitus.Jos nimi tai huo
mautus sisii l Uiii viili l)1Ön tcjä, st· 
on ympåröi1åvä laina.11s111erkcil
lfi. Koska Amiga DOSvnrna aina 
jokaisen Licd0Mo11 yhtq•tccn ti
l<m huomauLUsl:I \"drtcn, toimin-

non käyttö ja tekstin pinius eivät 
vaikuta le,"11:ilan kulumiseen. 

Esimerki'ksi Tools-hakemis
loon saa liiteLL'.'å huomautuksen 
komennolla 
filenote t:ools 
"Tässä hakemistossa 
on erilaisia 
apuohjelmia . " 

l luomamus saadaan poistet
tua antamalla cyhjä merkkijono 
filenote tools "" 

List-kome1110 tulostaa 11110-

mauru ksen hakemistolistauk
sccn ticdosronimen alle 
Tools Dir ---- rwed 
08 - Sep- 91 09 : 01 : 49 
: Tässä ha kemistossa 
on erilaisia 
apuohjelmia . 
Pasi Andrejeff 

Leyynvaihtoja 
vähemmäksi 

Workben<"h l .3:st.a lähtien on 
CU-komemoja voinut ladala val
miiksi muistiin Residem-komen
non a\'ltlla. :'vluistiin ladatut ko
menno1 ovat aina käyteLLä\'issä 
dippumau.a siitä, onko Work
bench-le\'yke levya.semas.sa \"di ei. 
Tämä vähentää huomauavasti le
vykkeiden \-ail1totarvet1.a yhden 
le\·)'aseman koneessa ja nopeut
taa komen to jen suoritusta, kos
ka niitä ei tarvitse ladata uudes
taan j okaisella ajokerralla. Toi
saalta jokainen ladauu komento 
vie os;rnsa koneen muistista, jo
ten harvemmin tar-vittavia ko
memoja ei kannata ladata pysy
västi muistiin. 

Rcsidenr-komennolle anne
taan paramecriksi ladauavan oh
jelman nimi. Ohjelman pure-li
pun on oltava asetettu, jotta se 
kelpaisi muistiin ladauavaksi. Jos 
lippu ei ole aseteuu, voidaan 
käynää Rcsidcnc-komennon PU
RE-optiota, joka saa Re.sidcntin 
lataamaan muistiin minkä ta
hansa ohjelman. Kaikki ol~el
mat ei\'ät smi täbån tarkoituk
seen, koska ne muuuavat omaa 
ohjelmakoodiaan ajonsa aikana 
ja ovat siten seuraavalla ajoker
ralla erilaisia Kaikki Cl.J-korn<·n
nor ovat niin sanottua pure-koo
dia, mutta monet muut C-kielel
lä tehdyt ol'Uelmat eivät muistiin 
ladattuina toimi kuin kerran. 
Tällaiset ohjdma1 voida<tn ko
pioida RAi\11-levykkeelle, mistä 
niiden lataaminen on myös no
peaa eikä vaadi WB-lcvykkeen 
käy11öä. 

Esimerkiksi Run-, List-, Copr
ja CD-komennot saadaan ladat
tua muistiin komennoilla 
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resident c : run 
r esident c : l ist 
resident c : copy 
r eside nL c : cd 

Korne nnol poistetaan muistis
ta kirjoiLLamalla 
resident cop y r e move 

:VJuisriin ladatlll komennot saa 
listau:ua antamalla Resident-ko
mennon ilman parnmetr~ja. 
Jukka Marin 

Shell-ikkunoille nimi 
ja koko 

Workbcnch l .3:n uusien shdl
komen to t ulkkien avaamiseen 
käytettäYälle NcwShell-komcn
nollc voi antaa parameu·e iksi 
avau.avan ikkunan paikan, koon 
ja nimen sekti komentoricdos-
1rn1, jonka uusi komenwudkki 
ensi töikseen ajaa. Esimerkiksi 
paikkaan 30,100 voidaan avata 
500 x 100 pisteen Koekk.i-nimi
nen ikkuna komennoUa 
Ne w Shell 
" newcon : 30/1 0 0/500/ 1 
0 0/Koekki " 

Haluttaessa komennon lop
puw1 voidaan lisätä sana from ja 
ajertavan komentoliedoston ni
mi. 
Ne wShel l 
" newcon : 0 /0 /640/2 0 0 / 
Core Dumped" from 
s : Komentotiedos to 

Ellei nimeä anneta, m1si ko
mentotulkki ~jaa tiedo~ton 
S:Shcll-Start 11p. 

Jukka Marin 

A1>ua 
hakemistopolkuihin 

Amigan käyttöjfujestclmän N.
sign-käskyä voidaan käyuåä hel
pottamaan liikkumista pitk.i,sä 
hakemistorake nteissa. Olete
taan, että ollaan leYyllä hakemis
tossa: 
1 . PROG : Ohje lmia / 
Source/C=l e hti/ 
k onekieli> 

Jos täscä halut.aaa käydä välillä 
jossain toi~SS<\ hakcmist0ssa, kir
joi tctaan ensin 
Assi gn a : "" 

jolloin loogiseen laitenimcen 
a: tallt:nruu koko nyk.)'llien hakt-'
mi topolku. Tämän jälkeen 1oi
daan käydä muissa hakemistob
sa ja byis..-lå. Kun halutaan takai
sin vanhaan paikkaan. ei ki1joill"-
1;1 koko pi1kää polkua, vaa11 pel
kästään 
c d a : 

A:-nimcn Liialle voi antaa min
kä tahansa n ime n ja sama nimi 
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Nä1>päinkartta 
mieleiseksi 

Ed maih in myytävissä Amigois
sa on toisistaan eroava1 näppäi
mistöt. Suomalaisten ja 1 uotsa
laisten koneiden näppäimistön 
näppäimen oikeaan reunaan 
on mcrkiuy näkyviin tn)'Ös Yh
dyi.v-a llois_~a kåytössä olevat mer
kit. Näppåimistön Lo iminta 
määrätään näppäinhattujcn 
merkinnöistä riippumana Set
Map-komennolla asetcllavalla 

näppäinkartalla, joita Amigan 
käyuöjärjestelmän mukana tu
lee meita. 

Ruot.salais-suomalainen nä p
päinkarna a.-;etetaan komennol
la 
SetMap s 

ja yhdywctltalainen komen
nolla 
SetMap usa2 

Saksalaisen näppäimistön saa 
käyttöön komennolla 
SetMap d 

Näppäinkarttatiedoscot sijait
sevat devs/ keymaps-hakemistos
sa j a Scu\llap-komento Systcm
hakcm iswssa. 

Omia näppäin kari toja voi 
tehclrt esimerkiksi Fish 388 -le
l')'llä olel'alla Ke} ~1apEd-ohjel
malla, jolla jokaiselle näp
päimcllc voidaan määritellä 
joukko e ri toimintoja. Ol~jelma 
lukee myös ska11din<1avisla näp
päimistöä ja niin sanotlt 1a dead
kcv-coimimoa. 
Jukka Marin 

KeyMapEd-ohjelmalla voi tehdä omia näppäinkarttoja. 

voidaan määritellä myös uudel
leen. Pelkkä 1\$ign-käsk) tulos
taa kaikki voimassa olt:va1 nimi
määrityksct. 
Pasi Andrejeff 

Kaikki irti Typestä 
Type-kåskyllä voidaan tulostaa 
tekstiticdosw näyttöön tai muul
le lai l.t.eellc. Esimerkiksi 
t ype s : startup
s equence 

tulostaa tiedoston nävttöön ja 
type s : starc.up
s equence to prt : 

1ulostaa licdo~LOn ki1joininwl
le Prefcrcnces-oltjelmassa asete
tun ki1joitinoltjaimc11 kauua. 
type s : startup
sequence HEX 
l~Llosma tiedoston hcksadesi

maalisena. Tästä on byöt)"ii, kun 
halutaan nähdä sellaisen 1ieclos
ton sisäilö, joka ei o le pelkkää 
tekstiä. 
typ e s : startup
s e quence NUMBER 

m !ostaa te ks Li tiedoston ja 1 isää 
jokaise n rivin <t lkuun rivinumc
ron. Hex ja Number voidaan 
korvata myö:. kirjoittan1alla OPT 
H tai OPT . . 
Pasi Andrejeff 

Aakkostusta 
Tcbtiticdoscot saadaan helposti 
ja nopeasti aakko~järjcstyksccn 
Sorc-kåskyllä,jolle anne taan aak
kostc w1va n ja aakkoslctun tie
doston 11imi. Esimerkiksi 
s ort nimet 
nimet . az 

aakkostaa tiedoswn n imet rivi 
kerralla;m ticclosLOon nime t.az . 
.Jos jä 1jcst)'~ halut.aan määräl.å 
esimerkiksi 10. merkin mukaan, 
kirjoitetaan 
sort nimet 
n i met . az COLSTART 
10 
Jos rivien alussa on 1111n1e ru, 

jonka mukaan ri\~t lia lLttaan jär
jestää, käytetään :\'lJMERIC-va
li.ntaa, jolloin jokaisen rivin alus
ta etsitään kaikki numeromerkiL 

ensimmäiseen muuhun merk
kiin asti. 
sort luettelo 
luettelo . 09 
NUMERIC 

Rivi t, jotka eivåt ala 1111merol
la saavat an•okseen nolla. Nor
maali ·ti Son-käsky lajittelee en-
im mäiseksi isoilla kirjaimilla 

alkavat rivit. mmta C'.J\SE-valin
n alla isoja ja pie 11 iä ki1:jaimia ei 
erotella toisistaan. 
Pasi Andrejeff 

Amiga-näppäin 
Amiga-11äppäimen avulla voit kiiyttfö1 Amigaasi ilman hiirtä. 

Am1ga+kursorinäppäin 
Amiga+vasen Alt 
Amiga+o1kea Alt 

Pasi Kovanen 

= Uikuttaa pointteria 
= Hiiren vasen nappi 
= Hnren oikea nappi 



JUKKA MARIN 
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Blltll'. Conplete - naxin111 code slze : 7e4 memzce) bytes 

i n~I output flle slze: 816 !$8818833e) bytes 
ast11Asn/Sources/cl 12> run gadget1 

ICLI 141 
fast1 :Asn/Sour~esfcl 12> hex gadgel1 
r il ing Basic loader 
ril in9 Data statenents 

Alt done 1 
~stl :Rsl\/SDurc~s/cl 12> 

Esimerkkiohjelman string-gadgettiin voi näppäillä tekstin, joka ko· 
pioituu retum-näppäintä painettaessa ikkunan otsikkopalkkiin. 

T avallisimpia esiml•rkkcjä 
gadgeteista oval ikkunoi
den nurkissa olevm ikku

noiden järje Lelerni ·een, sulke
miseen ja koon såäLöön kå)tCll.å-
1"ät neliöt, joita hallitaan hiiren 
avulla. 1iiiden käyLL~jä1:jcstel
mä11 automaanist.en palvelt!ien 
lisäksi jokai11en olijehna voi rnäii
riwllä itse tarvilsemansa gadge ti l 
kokoa, sijaintia ja ulkonäköä 
mvöten mieliv-a.haisLen toiminto
jen aikaansaamiseksi. 

Ohjelmoijan kannalta gadgct
teja ovat myös erilaiscl liukusää
timet,joita käyteLåä11 csimerkiksi 
Workbench-ikkuuoiden hissei· 
hin ja piirto-ohjelmien v~tripale
lin vali11taan. Oma gadgeuiLyyp
pinsä O\'at myös suing- eli merk
kijonogadgelit,joiden a1·ulla oh
jelmille voi syönää liedoswjcn 
nimiä ja muuta merkkirnuoLOis
ta tiewa. Tällä kertaa käsitellään 
vain boolean-ja str ing-gadgcttc
ja. mutLa muihin 1-yyppcihin pa
laman rarkemmin seuraavassa 
C=lchden numerossa. 

Kaiken hoitaa 
Intuition 

heu.ämät IOCM P-,~estit. Intui
tion tarkkailee hiiren liikkeitä ja 
sitä. painci.aai1ko hiiren '""-~enta 
näppäintä jonkin gadgetin koh· 
dalla. Haluu.acssa ln[Uition vaih· 
taa automaattisesti gadgctin vä-
1-ejä tai koko kuviota käy1 täj~n 
aklivoiclessa sen. 
Gadgen~ja 0 11 kolmea päätyyp· 

piä (taulukko 1). 'i'ksinkertaisin 
tyyppi on boolean-gadget, joka 
toimii mekaani~en painonapin 
tarnin. Esimerkiksi ikkunoiden 
su.lkugadgctit ovat tätä tyyppiä. 
Cadgetin omisrnva ol~jelma saa 
tiedon napin painarnisesta wi 
sen vapauua1n isesta val in tansa 
mukaan. lntuilion osaa a11to
maauisesti vaihtaa gadgetin ul
konäköä sen painamisen ajaksi 
Gadget-l.U ukwuiissa anneuujen 
ohjeiden mukaan. TOG
CLESELEGl:lipun aseuamall11 
boolean-gadget toimii on/ orf· 
kylki mc11~i, j oka vaihtaa tila<rnsa 
jokaisella painalluksella. 

Toiminta 
painonapp1 
on/off-kytkin 
merkkijonon syottö 
kokonaisluvun syöttö 

0 HJELM OINTI 

• Edellisissä (=lehdissä on käsitelty ikku
noiden, näyttöjen ja valikoiden käyttöä as
sembler-ohjelmissa. Hyvin tärkeä osa Intui
tion-käyttöliittymää ovat erilaiset ikkunoi
hin liitettävät toimintonäppäimet eli gadge
tit, joilla käyttäjä voi ohjata Amigan toimin
taa yhtä helposti kuin oikeaa kytkinpaneelia 
käyttäen. 

Toinen. edellistä 1nonimutkai
scmpi tyyppi on su-ing-gadge1, 
jonka m·ulla ohjelmat \'Oi\al lu
kea käynäjältä merl-.kirnuoLoisLa 
Lietoa. Kä}tt.åjän kannalta boo
leall-ja suing-gadgclit eivät j11mi 
muistuta Loisiaan, mult.a ohjel
rno~jalle molem1mu ovaL hyvin 
samanlaisia. Stri11g-gadget sisäl
tåä yksin kertaisel ccliloi n ti toi· 
minnot, kuten kohdisLimen siir
ron hiiriä ja näppäimistöä käyt
t,'icn, merkkien lis:ir~n ja pois-
1011, koko tek!.lin 1yhjcmämisen 
ja cnåsen tekstin palauruksen. 
ln111ition hoitaa ccli1oin1ipalvclut 
ja snvcllusohjclman tehtä\'åksi 
jää vain käyuiij~u 1 ~yö nämä.n tek.'>
t i n hyödymäminen. 

Srring-gadgetista on olemassa 
toinen versio. jota kå> tetään ko
konai~lukujcn ')'Öll.åmiseen. 
Ascllamalla Gadg<·t-strukruuiiin 
lippu LONCINT ln111ilion hy
väksyy gadgetliin vain miinus
mcrkin ja muneroita. Lukua S)'Ö-

Apustruktuuri 

lCttärssii lmuiåon päiviLtårt ~2-
bittiMii etumerkillistä lukuarvoa 

tringlnfo-strukluurin Longlin
l-.entä5-'>å, mistä sol'ell11sohjclma 
voi en lukea_ Kentän aivo kan
nattaa lukea vasta silloin, kun 
kiiytu'ijii on lopetumuL luvun edi
LOinnin di ol'Ue lma saa gt1dgctil
ta GADGF.TVP-viesLin. 

Viimeinen gadget-tvvppi on 
proponional-gadget,jokajäUitll'· 
Ice ääncntoil>tolaiucista tutlllja 
liukusåålimiä. Gadgctliin l-.u11-
l1111 hiirellä käytetlåvä så:itönup
pi stkä aluc, jossa nuppi liikkuu. 
llalutun kokoinen nuppi voi ol
la joko )'ksivärinen tai sen kuvio 
voidaan määJilellä eril lisen lma
g<.."'"'trukmurin avulla. Tavallisesta 
liukusåälimestä poil-.eten pro
ponional-gadget \'Oi olla joko 1-
u loueinen, l'aaka- tai pystys11un-
1111ssa s;iädettävä tai 2-uloueincn, 
molemmissa suunnissa siiådcttä
vä. 

Uput ja struktuurit 

fn tu i Li on vastaa gadgettie11 toi· 
minnoista samalla tavoin kuin 
valikoisLa. Käyttäjän ohjelma 
määriuelee gadgettien paikat, 
koot ja niilå '>'llStaarnt toiminnat 
<.ekä vastaanottaa lmuilionin lä-

Tyyppi 
boolean 
boolean/toggle 
stnng 
string/longmt 
proportional x- ja/tai y-suuntainen säätönuppi 

Stringlnfo 
Stringlnfo 
Proplnfo 

lkkunoii.ta. l'alikoista ja muista 
Amig;m käyLtöjäijestelmän o~isra 
tuuuu11 tapaan myös gadgetit 
luodaan erityisiä sLr11k1 uurt;ja 
käyttåcn. Tarvittavat Cadgct-, 
Stiinglnfo-ja PropTnfo-su·ukruu
rit on määriteltv in1uitio11/ i111ui
lion.i- ja i111uirion/imui1jo11.h
licdostois.'><l. Samoissa tiedostois
sa on määritelty myös gadgcttei-

J6 

Taulukko 1. Gadgetteja on olemassa kolmea päätyyppiä. Kaikkien 
pohjana on sama gadget-struktuuri. mutta kahteen jälkimmäiseen 
tyyppiin tarvitaan lisäksi erilliset apustruktuurit. 
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STROCTURE Gadget , 0 
APTR gg NextGadget 
WORD gg - LeftEdge 
WORO gg - Top Edge 
WORD gg - Width 
WORD gg-Height 
WORD gg - Flags 
WORD gg-Activation 
WORD gg-Gadge tType 
APTR g g -GadgetRender 
APTR gg - SelectRender 
APTR gg- GactgetText 
LONG gg- Mutua!Exclude 
APTR gg-Speciallnfo 
WORD gg - GadgetID 
APTR gg - UserDat a 
LABEL gg_ SIZEOF 

osoitin seuraavaan gadget-struktuuriin 
gadgetin aktiivialueen x-paikka 
gadget in aktiivia l ueen y-pa i kka 
gadgetin aktiivialueen x-ko ko 
gadgetin aktiivia lueen y-koko 
liput {taulukko 2) 
aktivointiliput (taulukko 2) 
gadgetin tyyppi (taulu kko 2) 
osoitin no rmaalikuvioon 
osoitin a kti ivikuvi oon 
gadgeti n t eksti (I ntu i Te x t -struktuuri) 
e i käytös s ä l. 3 : ssa 
osoitin apustruktuuriin 
kä yttäjän määriteltävä ga dgetin tunnus 
käy ttäjän määriteltävä osoi t in 
struk t uurin ko ko 

Gadget-smtktuuri sisältää tarpeelliset tiedot boolean-tyyppisten gadgettien 
määrittelyyn. Muita tyyppejä varten tarvitaan lisäksi apustruktULu-it,joiden 
osoite asetetaan Gadget-su-uktuurin Speciallnfo-kenttään. Kaikki Gadget
struktuurit ketjutetaan peräkkäin NextGadget-kenttien avulla. Viimeisen 
gadgetin NextGadget asetetaan nollaksi, jolloin Intuition tietää listan päät
tyvän. 

LeftEdge, TopEdge, Width ja Height kertovat Intuitionille gadgetin pai
kan ja aktiivialueen koon. Vasemman hiiren näppäimen painaminen ak
tiivialueella aiheuttaa gadgetin aktivoitumisen,jolloin sovellusohjelma saa 
lntuitionilta GADGETDOWN-viestin. Kun gadgetti vapautetaan, ol"tjelma 
saa vastaavasti GADGETUP-viestin Ohjelma voi valita joko jomman kum
man viestin, molemmat tai ei kumpaakaan. 

Flags-kent.än avulla määrätään joukko gadgctin ominaisuuksista. Eli hit
tien merkitykset. on selitetty taulukossa 2. Activation-lipuilla määrätään, mitä 
Intuition tekee gadgetin aktivointihetkellä. GadgetType-kentällä puolestaan 
valitaan haluttu gadget-tyyppi. 

GadgeLRender on joko osoitin Border- tai lmage-struktuuriin tai nolla. 
Jos kentän arvo ei ole nolla, Intuition piirtää gadgetille automaattisesti reu
naviivat (Border-strukturni) tai bittika.rttakuvion (Image-struktuuri). Image
struktuu1ia käytettäessä on muistettava asettaa Flags-kentän GADGIMAGE
lippu merkiksi su-uktuurin tyypistä. Jos osoitin on nolla, Intuition ei piirrä 
gadgettiin mitään. 

Selectl~ender voi samoin olla nolla tai osoitin Borde1~ tai Imagc-struktuu
riin. Intuition piirtää gadgettiin tämä.n km~on silloin, kun käyttäjä aktivoi 
gadgetin. Kuvion on oltava samaa tyyppiä kuin GadgetRender-kuvion, kos
ka GADGIMAGE-lippu asettaa molempien kuvioiden tyypin. Jos SelectRen
der on nolla, ei Intuition piirrä gadgettiin uutta kuviota sen aktivoituessa. 

GadgetText voi olla nolla tai osoittaa IntuiText-struktuuri in,jolloin In
tuition tulostaa gadgettia piirtäessään strLtkturnissa määritellyn tekstin. Mu
tualExclude-kenttä ei ole käytössä Kickstart 2.0:aa aikaisemmissa versioissa 
eikä sitä sen vuoksi pitäisi käyttää. 2.0:ssa osoittimen käyttötarkoitus on 
muuttunut kokonaan toiseksi. 

Speciallnfo-kenttään asetetaan string-ja proportional-tyyppisissä gadge
teissa tan~ttavan Stringlnfo- tai Proplnfo-struktuurin osoite. Muulloin kent
tä asetetaan nollaksi. GaclgetID-ja UserData-kentät on varattu pelkästään 
sovellusol~j elman käyttöön eikä In t·uition piittaa kemtien sisällöstä. Näitä 
kenttiä voi käyttää välittämään sovell usohjelmalle esimerkiksi gadgetin nu
meron tai sen toimintaa vastaavan aliohjelman osoitteen. 

1 DATA ga0003 f3gf00 03gf00 02gb00 53gb00 49gb00 llgaOO 03e9gb 00534e 59 
2 DATA 54ffe8 42acff fc42ac fff842 acfff4 426cff ec43fa 011270 002c78 58 
3 DATA 00044e aefdd8 2940ff f867ga 009243 faOlOd 70002c 780004 4eaefd ce 
4 DATA d82940 fffc67 ga007c 4lf9gc 002c6c fffc4e aeff34 2940ff f46766 d7 
5 DATA 204029 680032 fff02a 680056 4a6cff ec6654 700012 2d000f 03c02c 8d 
6 DATA 780004 4eaefe c2204d 2c7800 044eae fe8c4a 8067dc 224024 290014 91 
7 DATA 362900 182469 00lc2c 780004 4eaefe 860c82 ga0002 006608 397c00 20 
8 DATA Olffec 60cc0c 82gb00 4066c4 206a00 284e90 60bc20 2cfff4 670a20 02 
9 DATA 402c6c fffc4e aeffb8 202cff f8670a 22402c 780004 4eaefe 62202c c7 
10 DATA fffc67 Oa2240 2c7800 044eae fe624e 5c7000 4e7522 6a00ga 225120 88 
11 DATA 6cfff4 70ff24 402c6c fffc4e aefeec 4e7541 f9gb00 302268 00ga22 47 
12 DATA 514211 226cff f495ca 70012c 6cfffc 4eaefe 504e75 677261 706869 10 
13 DATA 63732e 6c6962 726172 790069 6e7475 697469 6f6e2e 6c6962 726172 eb 
14 DATA 79gc00 03ecgb 0002gb OOOlgb 0042ga 00010a ge0003 f2ga00 03eagb 87 
15 DATA 004900 Oa0064 012c00 3c0001 ga0002 400002 004Igb 0030ge 000108 eb 
16 DATA gh0064 006401 f400c8 OOOlgb 00a400 Oa0014 00c800 OagbOO 010004 c3 
17 DATA gb0080 gn005c gdOOfO gf0022 gb0020 gwOOff fefffe 010200 05gb00 b5 
18 DATA 90gh00 cbgbOO cbOOOb gbOOOb ghOOdc 001300 38000a gbOOOl OOOlgb 31 
19 DATA OOdOgf 00f4gk 000108 gcffOl 020005 gbOOeO gh0039 gb0039 OOObgb d2 
20 DATA OOObgc 000102 gb0008 OOOlge OOOlld gc0053 696d70 6c6552 656672 5b 
21 DATA 657368 2d69ga 6b756e 610050 41494e 4lgc00 03ecgb 0002gf 0058gb 87 
22 DATA OOccgb OOOagb OOOlgb 0012gb OOlagb 0030gb 0042gb 0052gb 0088gb e7 
23 DATA 00b6gb OObegb 00d8ga OOOlgc 0002gb 0002gb 005cgb 0060ge 0003f2 af 
24 DATA ga0003 ebgbOO llgaOO 03f20b 

DATA "* 

Listaus 2. Esimerkkiohjelmaa voi kokeilla nopeimmin Basic-lataa
jaan sijoitettavan käännetyn version avulla. Listauksessa on vain da
ta-lauseet, koska lataaja on sama kuin aikaisemmissa C: lehdissä. 
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h in liittyvät liput ja IDCMP-vies
tit,joten tiedostot sisältävät kai
ken tarpeellisen gadgettien käyt
tämiseksi. 

Gadgetit ovat aina ikkunakoh
taisia. Ennen ikkunan avaamista 
OpenWindow-kutsulla on ikku
nan NewWindow-stru ktuuriin 
asetettava ensimmäisen gadgetin 
Gadget-struktuurin osoite, jol
loin Intuition ottaa gadget-listan 
automaattisesti käyttöön heti ik
kunaa avattaessa. Toinen mah
dollisuus on käyttää ikkunan 
avaamisen jälkeen Intuitionin 
AddGadget- tai AddGList-rutii
n eja, joilla ikkunaan voidaan 
myöhemmin lisätä uusia gadget
teja. 

Intuition kertoo sovellusohjel
malle gadgettien tapahtumista 
IDCMP-viestejä lähettämällä eli 
samalla tavoin kuin val ikkovalin
noista ja näppäin painalluksista. 
O hjelma voi valita, haluaako se 
tiedon gadgetin painamisesta 
(GADGIMMEDIATE) vai sen va
pau ttamisesta (RELVERIFY) vai
ko molemmista. Normaalisti oh
j elmat käyttävät RELVERIFY-lip
pua, jolloin käyttäjä voi perua 
toiminnon vielä painettuaan 
gadgetin pohjaan siirtämällä hii
ren ensin pois gadgetin päältä j a 
vapauttamalla vasta sitten hiiren 
vasemman näppäimen. Tällöin 
sovellusohjelma ei saa lainkaan 
gadgetin vapauttamisesta kerto
vaa GADGETUP-viestiä. 

; Gadget-struktuurin Flags-kenttään asetettavat liput : 

GADGHCOMP EQU $0000 ; komplementoi gadgetin värit aktivoidessa 
GADGHBOX EQU $0001 ; piirtää laatikon gadgetin ympärille aktivoidessa 
GAOGHIMAGE EQU $0002 ; piirtää kokonaan uuden kuvan (SelectRender) 
GAOGHNONE EQU $0003 ; ei tee mitään näkyvää aktivoidessa 
; jos GadgetRender ja SelectRender osoittavat I mage-struktuureihin , aseta : 
GADGIMAGE EQU $0004 ; lippu: Image-struktuureja 
; seuraavat bitit määräävät , mihin ikkunan reunaan gadgeti n paikka on 
; suhteellinen : 
GRELBOTTOM EQU $0008 jos asetettu , suhteellinen alareunaan 
GRELRIGHT EQU $0010 ; jos asetettu , suhteellinen oikeaan reunaan 
; seuraavat bitit määräävät , onko gadgeti n koko suhteellinen ikkunan kokoon : 
GRELWIDTH EQU $0020 jos asetettu , leveys suhteellinen 
GRELHEIGHT EQU $0040 jos asetettu , korkeus suhteellinen 
SELECTED EQU $0080 asettuu , kun gadgetti aktivoidaan 
GAGDDISABLED EQU $0100 jos asetettu , gadgettia ei voi aktivoida 

Gadget-struktuurin Activa tion-kentän liput: 

Seuraavat liput määräävät , milloin Intuition lähettää sovellusohjelmalle 
viestin gadget-toiminnoista : 

RELVERIFY EQU $0001 ; viesti gadgetin vapauttamisen yhteydessä 
GADGIMMEDIATE EQU $0002 ; viesti gadgettia aktivoitaessa 
; Seuraava lippu on käytössä vain requester-gadgeteissa ja aiheuttaa 
; requesterin sulkemisen gadgettia naksautettaessa : 
ENDGADGET EQU $0004 ; gadget aiheuttaa requesterin sulkemisen 

Jos seuraava lippu on asetettu , sovellusohjelmalle lähetetään viestejä 
; hiiren liikkeistä niin kauan , kuin tämä gadgetti on aktiivinen . 
; Yleensä kannattaa samalla asettaa myös GADGIMMEDIATE-lippu , jolloin 
; sovellusohjelma saa ensin tiedon gadgetin painamisesta ja sitten viestit 
; hiiren liikkeistä . 
FOLLOWMOUSE EQU $0008 ; lähettää viestit hiiren liikkeistä 
; Jos joki n seuraavista lipuista on asetettuna i kk unaa avattaessa , vastaa
; vaan ikkunan reunaviivaan varataan tilaa gadgetille . 
RIGHTBORDER EQU $0010 oikea reuna 
LEFTBORDER EQU $0020 vasen reuna 
TOPBORDER EQU $0040 yläreuna 
BOTTOMBORDER EQU $0080 alareuna 
TOGGLESELECT EQU $0100 tekee gadgetista on/off-kytkimen 
STRINGLEFT EQU $0000 string-gadg . teksti vasempaan reunaan (norm . ) 
STRINGCENTER EQU $0200 string-gadg . teksti keskitetään 
STRINGRIGHT EQU $0400 string- gadg . teksti oikeaan reunaan 
LONGIN! EQU $0800 tekee string- gadgeti sta Long! nt-tyyppisen 
ALTKEYMAP EQU $1000 gadgetilla on oma näppäinkartta 
ACTIVEGADGET EQU $4000 asettuu gadgetin ollessa aktiivinen 

; Gadgettien tyypit (Gadget-struktuurin Type-kenttään) : 

SYSGADGET 
SCRGADGET 
GZZGADGET 
REQGADGET 
SIZING 
WDRAGGING 
SDRAGGING 
WUPFRONT 
SUPFRONT 
WDOWNBACK 
SDOWNBACK 
CLDSE 

EQU $8000 
EQU $4000 
EQU $2000 
EQU $1000 
EQU $0010 
EQU $0020 
EQU $0030 
EQU $0040 
EQU $0050 
EQU $0060 
EQU $0070 
EQU $0080 

asetettu systeemin omissa gadgeteissa 
asetettu näytön , nollattu ikkunan gadgeteissa 
asetettu GIMMEZEROZERO-ikkunan reunagadgeteissa 
asetettu requestereiden gadgeteissa 
systeemin koonsää t ögadget 
ikkunan siirtogadget (otsikkopalkissa) 
näytön siirtogadget (otsikkopalkissa) 
ikkunan eteen- gadget 
näytön eteen- gadget 
ikkuna n taakse- gadget 
näytön taakse- gadget 
ikkunan sulkugadget 

; Sovellusohjelmien gadget-tyypit : 

BOOLGADGET 
GADGET0002 
PROPGADGET 
STRGADGET 
CUSTOMGADGET 

EQU $0001 
EQU $0002 
EQU $0003 
EQU $0004 
EQU $0005 

boolean- gadget (painonappi tai on/off- kytkin) 
mikälie . 
liukusäädin (1- tai 2-ulotteinen) 
merkkijonogadget tai Long!nt- lukugadget 
erikoisgadget 

Taulukko 2. Flags-kentän avulla määrätään joukko gadgetin ominai
suuksista ja Activation-lipuilla määrätään, mitä Intuition tekee gad
getin aktivointihetkellä. GadgetType-kentällä puolestaan valitaan 
haluttu gadget-tyyppi. 
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PEUN'TEK.\JÄN OPAS 

134 sivua, AS-koko, kierreselkä 
Hinta vain 145 mk+ postikulut 18 mk 

Miten teen kuvan sulavan vierityksen? 
Kuinka hallitsen keskeytykset? 
Miten ohjelmoin grafiikka- ja äänipiiriä? 
Miten teen kansainväliselle tasolle yltävän pelin? 

Vastaukset näihin ja moniin muihin mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin löydät 

•• 

PELINTEKIJAN OPPAASTA! 

TILAA HETI OMA PELINTEKIJÄN OPPAASI PUHELINNUMEROSTA 90·120 5911! 
r- - - - -,- - - - - - - 1 

L 

LEHTITILAUS 
0 Tilaan C=lehden edulliseen säästötilaushintaan. 

12 kk vain 159 mk. 1 K01 
O Olen jo MikroBITIN tilaaja ja tilaan C=lehden erikoishintaan, 

12 kk 119 mk. 1K02 
Asiakasnumeroni on----------
Katso asiakasnumerosi M1kroBITIN takakannen osoitelipukkeesta. 
9 ensimmäistä numeroa ensimmäisellä rivillä 

LJ En ole MikroBITIN tilaaja, haluan sekä MikroBITIN että C=tehden 
12 kk saåstötilauksena hintaan 316 mk (197 ,.. 119 mk). 1K07 

[J Tilaan MikroBITIN edullisesti jatkuvana saåstöt1lauksena, 
12 kk vain 197 mk. 1 KOB 

Nimi-------------- ---

KIRJAT JA 
LISTAUKSET 

0 3116 Huvia 1a hyötyä MSX -kirja 1 klrJM 
kasem TARJOUSHINTAAN 69 mk 

O 3115 Bas1cis1a kor.e~ieleen klr1a 125 mk 
0 3120 Am1ga 1 -kirja 125 mk 
0 3127 Am,ga 2 ·kl1a 125 ml\ 
0 3126 Amiga 3 ·k!r1a + levy 125 ml\ 
0 3139 Amga 4 ~oa + levy 165 mk 
O 3138 Mock"m~1kayttajån ka~i<Jqa 145 ,..k 
0 3134 Commodore·64 Peln:ek1ian opas 145 mk 
0 3137 Sl11ayna;an kasiluria 175 mk 

K11iojen lahetyslw ut 18 mk11ahetys mppumana 
s1~a montako tuotena t~aat. 
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:c 

C=LEHDEN 
KANSIOT 
D 3197, _~pl C=lehden sa1lytys
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15 mk/2 l<pl Ja \8 mkly'i 3 l<pl 
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Osoite------ ---------- Osoite--------------- -
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String gadgetin yhteydessa 
gadgetin aktivoiminen antaa 
normaalisti GADGETDOWN
viestin, mikä kertoo siitä, että 
käyttäjä aloitti tekstin editoimi
sen gadgetissa. Return-näppäi
men painaminen passivoi gadge
tin, jolloin sovellusohjelmalle lä
hetetään GADGETUP-viesti. 
Käyttäjän näppäilemä merkkijo
no on jatkuvasti luettavissa Strin
glnfo-struktuuriin asetetusta pus
kurista, jonka koko voi olla suu
rempi kuin gadgetissa näkyvien 
merkkien määrä. Tällöin Intui
tion vierittää puskurin sisältöä 
gadgetissa tarpeen mukaan. 

Esimerkin valossa män merkkijonon aktivointiti
lanteessa. Oikean Amiga-näppäi
men ja X:n painaminen tyhjen
tää gadgetin, Amiga-näppäimen 
ja Q:n painaminen palauttaa al
kuperäisen tekstin. 

Gadget-struktuurien UserData
ken ttiin asetetaan aliohjelmien 
osoitteet. Kun käyttäjä vapauttaa 
boolean-gadgetin tai painaa re
turn-näppäintä string-gadgetissa, 
pääohj elma kutsuu toimintaa 
vastaavaa aliohjelmaa. Aliohjel
man osoite saadaan helposti 
luettua UderData-kentästä, kos
ka painetun gadgetin Gadget
struktuurin osoite sisältyy 
IDCMP-viestiin. UserData- ja 
GadgetID-kenttiä voi käyttää va
paasti erilaisten tietojen välittä
miseen, sillä Intuition ei käytä 
näitä kenttiä lainkaan. + 

Listauksen 1 mukainen esimerk
kiohjelma avaa ikkunan ja luo 
siihen boolean- ja string-tyyppi
set gadgetit. Listaus 2 on esi
merkkiohjelman käännetty ver
sio sijoitettuna Basic-lataajan da
talauseisiin. 

Esimerkkiohjelman string gad
gettiin voi näppäillä tekstin, joka 
kopioituu return-näppäintä pai
nettaessa ikkunan otsikkopalk
kiin. Boolean gadgettia paina
malla näppäil ty merkkijono hä
viää. Esimerkin string gadgettiin 
liittyy myös undo-puskuri,johon 
Intuition kopioi gadgetin sisältä-

Intuition piirtää molempien 
gadgettien ympärille yhden pik
selin paksuiset kehykset Border
struktuurien ja koordinaatti tau
lukoiden mukaisesti. Kun käyttä
jä naksauttaa gadgettia, Intuition 
komplementoi sen värit merkik
si käskyn rekisteröimisestä 
(GADGHCOMP). Esimerkkioh
jelma saa tiedon tapahtumasta 
vasta silloin, kun gadgetista pääs
tetään irti (RELVERIFY). 

; tlf Ga.d9ets by JH vl.O tlf 

; - Created 910906 by JM -

; Edited: 

; - 910913 by JH -> vl.0 - lopullinen konmentoitu versio. 

: Include-tiedostot, joissa on måaritelty kayttojllrjestelmaim liittyvl.1 
; struktuureja ja vakioita. 

include ftexee/types.i" 
include "exec/nodes . .1." 

include "exec/lists . .i" 
include "exec/memory. i " 
include "9raphics/9fx.i" 
include "graphics/qfxbase. i" 
inc:lude "graphics/text.i" 
include "intuition/intuition.i" 
include "intuition/screens.J " 

; Makrot, joiden avulla kayttojarjestelm.an rutiineja on helpompi kutsua 
; Makrot 111aiirittelevat automaattisesti kaikki kutsutut rutiinit linkkeda 
; vatter'I ja lataavat kirjastor'I perusosoitteen a6:eer'I ennen rutiinin kut-
' sumista. 
; Esimerkiksi -1ib intui,OpenWindow " purkautuu kaskyiksi 

xref _LVOOpenWindow 
inove.l intuibaseta4) ,ali 
jar LVQJpenWindow (a6) 

; tlib vastaa lib-lllilktoa., mutta ei lataa autoroaattisestl kirjaston perus
; osoitetta a6:een. Toista on hyötya kutsutt,,essa useita SMWISSa kirjas
; tossa olevia rutiineja perakkain (a6:n arvo sailyy kutsujen aikana). 
lib rnacro ; kåyttö: lib kirjasto, rutiini 

xref LV0\2 : Narittelee offsetin 
1110ve.l \lbase(a4),a6 ; ottaa kirjaston perusoso.itteen 
jsr _LV0\2(a6J : kutsuu rutiinia _LVOxxx(a61 ., .... 
xref 

;~~ 
macro 
xref 
move.l 
ju 

'""' 

LV0\2 
=LV0\2!a6) 

LVO\l 
S4,a6 
_LVO\l(a6) 

: kaytto: flib k~rjasto, rutiini 
; mällrittelee offsetin 
; kutsuu rutiinia _LVOxxx (a6) 

; käyt.tO: exec rutiini 
; maadttelee offsetin 
; ottaa execin petuaoaoitteen 
; kutsuu rutiinia _LVOxxx{a6) 

: tkkunan liput, jotka mU.raavat .Ikkunan ominaisuudet. Erikoinen 
; mll!ltittelytapa johtuu siita , etta liput eiviit. mahdu yhdelle riville. 

StMPLE REf"RESH!NOCllRE'.REFRESH!WINDOWDEPTH 
Wft.AGS set WFLAGS!WlNDOWDRAG!WINDOWSIZING!Wimx;:MCLOSE 
; JOCMP-liput, jotka ke.i;-tovat, 111.istill tapahtumista lntuit1onin on 
; lli.hetettliv<il ohjelmalle viestejo\. T.issä ohjelmassa odotetaan 
: vain 911dqettien vapauttamiseen ja ikkunan sulkemiseen liittyvia viesteja. 

IOCMPF'LAGS set CLOSEWU:DOW!GAOGETUP ; JC(lo!P 
; M<ilaritellaan offsetit pinossa oleviin muuttujiin. Huutt.ujat.ila varataan 
; ohjelllliln .,,1u1111a link-kaskyllå. 

intuibase 
9fxbase 
•i-

""" -· """ -· equ -12 

: tila Intuition-kirjaston o.soittimelle 
; tila Graphics-kirja11ton 011oittimelle 
; tila Winctow-o.soittimelle 

"' quU equ =;~ : tila Ra.stPort-Olloittimelle 
; lippu: pit.aa poistua 

; PA.,,ohjelma. Alu!lsa nollataan pinomuuttujat ja avataan tarvittavat. 
; kirja11tot (lntuition ja GraphicsJ. 

link a4,l-24 ; varataan muuttuja.tilaa 
clr.1 intuiballe(a4) ; nollataan muuttujat 
clr.l gfxbase(a4) 
clr.1 window(a4) 
clr.w quit(a4) : nolla: ei poistuta 
lea qfx(pc) ,al ; qrafiikkakirjaston nimi 
moveq tO,dO ; kirjastoversio (mika tahansa) 

OpenLibrary • kutsut.aan OpenLibrary f) Ii 
move.l d0,9fxbase(a4l ; talletetaan qfx:n perusosoite 

~ ~~~~~~~) ,al ~ ~~:u~!~l~~~~j:!t~~e~i:is! 
fllOVeq 10,dO ; kirjast.oversio (mik.i tahansa! 

OpenLibrary ; kutsutaan OpenLibury(Jli 
move.l d0,intuibase(a4) · talletetaar'I l:n perusosoite 
beq cleanup ; jos kirjastoa ei ole, poia! 

; Avataan ikkun.a. Intuition Uittaa 9adqetit automaattisesti ikkuna11.n, 
; koska niiden osoitin on "'setettu NewWindow-struktuuriin. 

leai Newwindow,aO ; NewWindow-st.i;-uktuurin osoite 
lib intui,OpenWindow ; kutsutaan OpenWindow(Jia 
move.l d0,wrndow{a4) ; talletetaan Window:n osoite 
beq cleanup : jos ei auennut, pois! 
move.l dO,aO 
fll()Ve. l wd_RPort (aOJ, rp!a4l ; otet.,,an R.lstPortin osoite 
fllOVe.l wd_UserPort(a0),a5 : ikkunan viestiportti aS:ee:n 

; Silmukka, jossa odotetaan IDCMP-viesteja ja käsitelloian niiden komennot. 
; Odottaminen tapahtuu Execin Wait-.i;-ut.iinilla. 
; Kun ohjelma saa CLOSEWINDOW-viest1n, asetetaan lippu merkiksi siitå, että 
; ohjelman pitllisi poistua . Sitten luetaan muut. mahdolliset lOCMP-viest.it, 
; minka jälkeen ohjelma på!:ltt.yy. 
; Kun käytt.ijä vap<1uttaa jonvnan ku!l'rn<ln 9adgetin,ohjel11U1 saa GADGETUP-viestin 
; ja lukee ao. 9ad9etin UserOata-kentästä kutsuttavan aliohjelman osoitteen. 

loop tst.w 
bne 

w idanp moveq 
- move.b 

b•~ 

nextmsq move. l 

tst.l 
beq.s 
move.l 
move.l 

quit (a4J 
cleanup 
10 , dO 
HP SIGBlTfaS) ,dl 
di;"'dO 
Wait 
aS,aO 
GetHsg 
dO 

; pitii4k0 poistua? 
; joop -> voe tokkii.sa 
; bit.t.illlo!laki • 0 
; ai9n11.,"1ibitin numero 
; muunnetaan bittimaskiksi 
; odotetaan 1001P-viestia 
; viestipo.i;-tti 
; otetaan aa.apunut viesti 

loop ; häh? ei viestii? odotetaan lisä.a! 
dO,al ; saadun viestin osoite al:een 
i.mClasstalJ,d2 ; viestin tyyppi d2:een 
im-Codelal),d3 ; koodi (esim. nappil.imen r'lumero) 

move.l im=IAdc;kess(al),a2 ; gadgetin tma. osoite 
ReplyMs9 ; V<'IStataan viestiin 

~:! ~~SEW1NOOW,d2 ; ~~i~~t~;~~~ sulkunappulaa? 

fl,quit(a4) ; kyllä: a11etetaan lippu 
bra.s nextmsg ; luetaan loput viestit =·l ~=~;uP , d2 '. ~~~~t~:!~=~~? seuraava viesti 
move.1 9g UserDatala2),a0 ; kylla: otetaan UserO.:ita-kentt:a. 

\aÖ) : kutsutaan "'liohjelmaa 
bra nextmsg ; tarkistetaan, onko muita viesteja 

; cleanup sulkee kaiken, mika oli avoinna. Ennen sulkemista testataan, 
; että suljettava olio oli avautunut - esimerkiksi ikkunaa ei voi sulkea, 
; ellei se ole auki lquru). Jos olion osoitin on nolla, se merkitsee, 
, ettei kyseinen olio oie auki. 
cleanup move.l window(a4),d0 

201$ 

beq.s 101$ 
move.l dO,aO 
lib int.ui,CloseWindow 

move.l 
beq .. 
move . l 

unlk 

~eq 

gfxbase(a4J ,dO 
201$ 
dO,al 
CloseLibrary 
intu1base(a4),d0 
202$ 
dO,al 
;!oseLibrary 

10,dO 

; onko ikkuna auki? 
; ei -> hypatal!in 

; suljet.aan ikkuna 

: 9raphicsauki? 
; ei-> loik;ataan 

; suljetaan qraphics-kirjasto 
; intuition ;auki? 
; ei-> harpataan 

; suljetaan intuition 
; vapautet.,,an pinoa.lue 
; ei virhettä 
; poilltutaan 

: Gadqet-aliohjelmat, jotka ajetaan ao. qadqetin vapauttamisen (GAJX;ETUP
; viestin) jlllkeen. 
: Strinq-gadgetin rutiini asettaa näppjillyn merkkijonon ikkunan otsikko-
; palkkiin, boolean-gadget puolestaan tyhjentää strin9-9adqetin puskurimuis
; tir'I nollaamalla puskurin ensiitmi.isen paikan. 

g9 Speciallnfo(a2),al 
move.l si-Buffer(al) , al 
move.l wirldoWta4),a0 
moveq f-1,dO 
move.l d0,a2 
lib int.ui,SetWindowTitles 

BoolRtn lea.l StrinqGadget,aO 
move.l 99 SpecialinfotaO),al 
move.l si-Buffer!alJ,al 
c.lr.b (al) 
move.l windoW(a4),al 
sub.l a2,a2 
moveq fl,dO 
lib intui, RefreshGList 

; Strinqlnfo 
; 9adget.in tekstipuskuri al:een 
: ikkuna 
: -ldO:aan 
; ei muuteta näytön otsikkotekstia 
; a"etetaan ikkun<1n otsikkoteksti 

: strtng-9adget 
: Strinqlnfo 
; gadgetin tekstipuakuri 
· •tyhjenneta•n' puskuri 
: ikkunan osoitin 
; ei requester 
: paivitetaan vain yklli 9adqet 

9fx dc.b "graphics.library " ,O ; kirjastojen nimet 
intui dc.b " intuition.library" ,O 

ds.w 0 : varmistetaan osoite parilliseksi 

; Muuttuvat .struktuutit, jotka on sijoitettu erilliseen data-tyyppiseen 
1 lohkoon, jolloin itse ohjelman koodi pysyy muuttumattomana suositusten 
; mukaisesti. 

section struct,OATA 

; tkkunoiden avaamisessa t;;1rv1ttava NewWindow-st.i;-uktuuri, joka aisält.äa 
: tiedot ikkun.:in koosta , paikasta, våreistll ja nlin edelleen. 

dc.• 
dc.b 
dc.l 
dc.l 
dc.l 
dc.i 
dc.i 
dc.i 
dc.l 

dc.w 
dc.w 

10,100 
300,60 
0.1 
JDCMPF'LAGS 
WF'-'GS 

~trinqGadget 

WTitle 
0 
0 
100,100 
500,200 
WBENCHSCREEN 

: ikkunan koordinaatit (x,y) 
; ikkunan koko (x,y) 
; kynien varit 
; vahdi sulkunappulaa yms 
1 liput 
; ensinnainen 9a~et 
; ei omaa checkmarkkia 
; lkkur'lan otsikkopalkin teksti 
; niiytön osoitin, ei tarvita tässa 
; ei BitMap-osoitinta 
; ikkunan minimikoko 
• ikkunan maksimikoko 
; näyt.on tyyppi • WOR!<BENCH 

; Gadget-struktuurit ja niihin liittyvät apusttuktuurit. Tässa esimerkissa 
; struktuureihin on suoraan asetettu osoittimet muihin struktuureihin, mikä 
; helpottaa ohjelmointia . Absoluuttiset viitt11uk.set kuitenkin pidentcivat 
; ohjelman ajettavaa versiota , koska jokaisesta vlittauksesta syntyy myös 

; tieto siita, miten kyseinen viittaus on kasiteltåvli ohjelmaa ladattaessa. 
; Pareinpi tapa. oliai varata atruktuureille muistia ohjelman ajon aikana ja 
; luoda kalkki ta.i;-vit.tavat struktuurit ohjelmallisesti ja asettaa .samalla 
; osoittimet toisiin struktuu.i;-eihin. 

StrinqGadget dc.l BoolGadget : osoitin seuraavaan qadqettiin 
; x- ja y-paikka dc.w 10,20 

dc.w 200,10 
dc.w GADGliCCM' 
dc.w RELVERIFY 
dc. w STRGADGET 
dc. l StrinqBorder 
dc.l 0 
dc.l 0 
dc.l 0 
dc . l StrinqSlnfo 
dc.w 0 
dc . l StrRtn 

; x- ja y-koko 
; liput 
; toiminto vasta v<1pautet.taessa 
; tyyppi .. strin9 
; kehys qadgetin ymparille -> 
; ;aktivoidessa ei uutta kuviota 
; ei tekstiä. 
; mut.ual exclude, ei kilytössa 
; special info -> St.rinqlnfo 
; 9adqet 10 
, userdata 

Strin9SJnfo dc.l buffer ; puskuri gadqetin tekstille 
; undo-puskuri dc.l undo buffer 

dc.w 0 -
dc.w 32 
dc.w 0 
dc.w 0 , 0,0,0,0 
dc.l 0 
dc.l 
dc.l 

; paikka , jos.s;a ollaan editoima!lsa 
; maksimi merkkien m!iarä. 
; ensiimläir'len n<iytöllA nil.kyva merkki 
; Intuitionin sisä1sia muuttujia 
; ei kaytössil. l.l:ssa 
; longint (ei kliytösså tassa) 
: vaihtoehtoinen nappainkartta 

: struktuuri, joka nwlarittelee 9adqetin ynq:>arille piirrettavan kehyksen 
StrinqBorder dc.w -2,-2 ; suhteellinen paikka 

dc.b 1,2 ; piirtovarit 
dc.b RP JAMI ; pUrtonoodi 
dc.b 5 - ; koordinaattiparien maarii 
dc.l Strin9Vectors ; koordiriaattiparitaulukko -> 
dc.l O ; ei useampia Border-struktuureja 

StrinqVecto.i;-s dc.w 0,0,20l,0,20J,ll,O,ll,O,O: viivojen koordin.parit 

BoolGadget dc. l O : ei enemp.!la qadqetteja 
dc.w 220, 19 ; x- ja y-paikka 
dc.w 56,10 ; x- ja y- koko 
dc.w GADGliCCM' ; liput 
dc.w RELVER.lf'Y ; toiminto vasta vapautettaessa 
dc.w BOOLGADGET ; tyyppi • boolean 
dc. l BoolBorder ; kehys 9ad9etin ympärille -> 
dc.l 0 ; aktivoidessa ei uutta kuviota 
dc.l BoolText ; teksti -> 
dc. l 0 ; mutual exclude, ei k!lytössli 
dc.l 0 ; special info {ei tarpeen) 
dc.w 0 ; gadqet ID 
dc. l BoolRtn : userdata 

; .struktuuri. joka m.!iärittelee qadqetin ympilrille piirrettavån kehyksen 
BoolBorder dc.w -1,-1 , .suhteellinen paikka 

dc.b l.2 ; piirtovarit 
dc.b RP_JAMI ; piirtanoodi 
dc.b 5 ; koordinaattiparien maarll 
dc.l BoolVector" : koo.i;-dinaattiparit -> 
dc.1 0 ; ei useampia Bo.i;-der-struktuureja 

BoolVectors dc.w 0,0,57,0,57,ll,O , ll,0,0; viivojen koord1naatt1parit 
; rntuiText-struktuud boolean-gadgetin tekstiä vatten 
BoolText dc.b 1,2 • piirtovarit 

dc.b RP_JAHl ; piirtanoodi 
dc.b 0 ; fei k<t.ytössä) 
dc.w 8,1 ; suhteellinen paikka 
dc. l 0 ; fontti .. oletusfontti 
dc. l Bool Text ; teksti 
dc.l O - ; ei Usateksti.!i 

; Tarvittavaa fonti• ei ole asetettu, vaan ohjelma kåyttaa systeerain oletus
; tonttia. Gadget.tien koot on laskettu 8 pisteen fontille ja esimerkiksi 
; Kickstart 2.0:n alla käytettavat suuremnat fontit tai tavallinen Topaz 9 
; sotkevat ohjelman ulkonaon. Kicksta.rt l . 3:ss.:i ei kuitenkaan ole mahdol-
; lista asettaa fonttia strinq-gadgettiin muutoin kuin avaamalla OIJl.!ln nllytön 

'screen) ja asettamalla lliihen haluamansa font.in. Gadgetit käyttävltt aina 
; nåytOn oletusfontt1a. 

WTitlEI 
Bool_Text 

dc.b ~simpleRefresh-ikkuna~ . 0 
dc.b ~PAINA~,o 

ds.w 0 

; Strinq-9adgetin puskurit on sijoitettu oinaan BSS-hunkkiinsa, jolloin ne 
; eivat. vie tilaa ohjelman käånnetysta versiosta, ll'llltta niille varata•n 
; 11utomaattisesti tilaa ohjelmaa ladattaessa. Haittapuolena on, etu. 
; puskureihin ei voi viitata lyhyenmallä ja nopeanmalla suhteellisella 
: osoituksella, vaan on aina kll.ytettav.!i absoluuttista osoitusmuotoa. (koska 
; BSS-hunkki voi .sijoittua muistissa lllinne tah.:insa, ei kUnteA.!in paikkaan 
; muuhun ohjelmaan nahden). Toinen haitta on, ettei ohjelmaa. voi ladat"' 
; residentiksi. koska. kll.ikki sillllilan aikaan ajettavat. ohjelmakopiot kayttlii
; sivät sama;a pul!lkuria. Toisaalta puskureissa olisi uusilla ajokerroilla 
: entistä tietoa nollatavujen sijasta, koska BSS-hunkki nollata<1n vain 
: kerran ohjelmaa ladatt<1essa. Menetelmän etuna taas on, ettei muistia 
; tarvitse erikseen varata 

section pu.skurit,bss 
buffer cts.b 34 
undo_buffer ~~b 34 

Listaus L Sovellusohjelmien gadgetit ovat aina osa ohjelman omaa ikkunaa. Esimerkkiohjelma avaa 
pienen ikkunan ja luo siihen kaksi erityyppistä gadgettia, joiden ominaisuuksia, paikkaa ja kokoa voi 
helposti muuttaa Gadget-struktuurien kenttien ja lippujen avulla . 
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Yiriuaalit 
tulee! 

PETRI TEITIINEN 

• Onko Lucasfilm kohdannut voittajansa? 
Onko The Secret of The Monkey lsland pelk
kää paperia englantilaisten virityksiin verrat
tuna? Pitääkö Virtual Theatren pelaajan kö
pötellä ympäriinsä omituinen kypärä päässä? 
Vastaus viimeiseen kysymykseen on ei. Jo neljä vuotta kehitelty Birds of Prey on luvattu ulos marraskuussa 

- vuotta ei ole mainittu. 

ime aikoina on kovasLi 
pidetty meLeliä \llnuru 
RealiL-vsta eli eräänlaisesta 

1.ieLOkoneen 'sis<'iisestä maailmas
ta. Ensimmäiset kulikkopelitkin 
ov<JI j o saapu11eel. Niissä pela<~ja 
iskee ison k)"pärän piliihänsä. Ky
pärä sisältää kummallekin ~ilmäl
le oman pikku TV:n, sck~i kum
mallekin kon ·allc kaiu 1Lime11. 
Ideana on se. euä pelaajan sil
mien edessä o leviin rnoniwrci
hin tuotetaan 1ictokonegrafiikal
l<1 tehty kuva, j <i k11n pelaaj<J 

kåiinrää päätäån. kääncyy maise
ma tai knva vastaav-asli. Kypärään 
sijoitcn11 sensorit aisLivaL pään 
liikkecL \'äiittäväL tiedon tictoko
necllc, j ()ka sitten Luottaa uudel
leen la~ketun kLl\ra pikkumonito
reih in . Osiuain tämän kohun 
vatjolla yrittää e11glanLilai11e11 oh
jelmoin Liryhmå raLS<istaa nimeä
mällä oman seikkailupelii;ystee
minsä Viru.ial Theatrcksi. 
Milii.än ylllcislii "ai tc~cn" VR-vi ri-
1ys1en kan~sa sillä ei k1ii1e11kaan 
ole. 

Cruise of a Corpsen cuvagallerian helmiä. 

Lucasfilmin ja Sierran kumoaja Rules of 
The Next 
Generation Lucasfilm-tyyppisistä seikkailu

peleistä 1ykkäävien kannauaa 
pitää silmällä Virw al Theatre
ni mist~i pelisys[ecmiä hyöd)~1 La
viä tuoucita, joiMa <·nsimmiii
nen tulee 111)')'11tii11 sopi\'asti 
j o11l11ksi t<li siue 11 hieman ~e11 
y t1kee11. Systeemi esitelLiin rlläL
Lävän suurelle joukolle Lon
Loos.s<l hieman poskelleen men
neiden ECE&-messt!jen aikana. 
Dcrnottava versio pyöri Ata.ri 
ST:sså. multa ohjelmo\jien mu
kaan Amigan versio käyttää hv
v:i.k~c<"n Amigan s111m:mpaa pa
let tia. 

Komroll.oinli 011 Lucasfi lmin 
pelejä kokcillei lie nHLu. 'lotaa-

40 

lincn h iiriol~j<ius, ikonit ja kiis
kylistat ovat päivä11 sana. Pela~ja 
l'Oi klikata hiiren p oirnterilla 
1r.-tikk<1pa ovcc11,jolloi11 11äl..]"'iii1 
tulee lista käskxjä. Niis1å pcla'!ja 
,si ucn ,~aii tsee mieleisensil. 

Mui.~ra vastaavanlaisist.<1 peleis
tä Virrual Thcat.rc -pelit eroavat 
pitkälle viedyn tekoäl )'n~ä vuok
si. Kaikki 111\l lll hahmot pelissä 
suoritt.:.M1l j okapäiv<"Lisiä ~L~karei
ta<u1 oman aikatanlunsa nrnkai
sesti. jos esimerkiksi törmäät 
scppään pubissa j a lähdet sc·u
raarnaan hå11u"i, piiädyt Itänen 
perässään utlliin, jossa hän tmL
huaa ~e·pälle ominai~ia töitä. Li
säksi voi l antaa korncnt~ja 

muille hahmoille. jos ole1 vaik
kapa viu1kim'" voit kumenta;1_jo
takuta kolkkaamaan van\jan, 
ottamaan 1än1än avainrc:nkaan 
ja avaamaan sellisi oven. Anne
Lllll 1eh1iivii11 loppu tulos onkin 
sitten kiinni tämän wi~en hah
mon yhteist.yöhalukk1111clesta. 
voi 111 isla j a taidoista. Tekoäly ja 
svslcernin joustavuus <unavat 
1~1ahdoll is1 1\1clcn <tika 1n<co;;sii,~sil
le pelei lle. Pala.an Vinual 
T beatren tiimoille. kun ensim
mäinen ~i llä tehty peli tulee 
myymiin. 

Mindcraft.in Rules of Engage
meot on silkkaa 1mmnaa TV-sar
jau SUlr Trck: The Ncxt Gencra-
1 in11 ystiiville. (Ja kuk<'lpa ei siitä 
pitåisi???) Kokonaan hiiriohja
L11n peli11 kaikki näytöt ja grafii
kat rn t piirretty Emerprise 170 1-
D:n tictokoneniiytö t mielessä. ja 
sc11 huomaa. Pelaa ja suoriuaa 
t iedu~tl'I L1-ja l;ti~tcli~1chtäviä )lTI
p:iri avantuu.a. j<1jo11L1u1 komen
tamaan \"ä lil lå kokomtisia Rrma
dojakin. Jos pelin nimessä olisi 
arvat.t"nkin b.Ulis lise-nssinimi 
"SLar Trl:'k", voisin hyvällä omal
latunnolla sanoa sen olevan pa
ras Trckki-peli tähän mennessä. 

l3=4r,hti ~/9 1 



Nyt se on "vain" panis Trek-hen· 
kinen pelimarkkinoilla. 

Kaikki toiminnoL ovat \~imei
.sen päälle hi-Lechiä. Aluksen 
energia jakelu suojakenu.iin, 
aseisiin. moottoreihin jne .. kor
jaw.prioriteettien måfuittcly, tais
telu, navigointi, kaikki on silkkaa 
mannaa teknobuffcille. Ei-trek
kict ja s1.ra1egiapelic11 inhoajat 
t1111teval olonsa melkein vihatuk
si sekavien näköisten näyttöjen 
sekamelskassa, mutta minä sa
non, että se on heidän ongel
mansa ja jopa menetyksensä. 

Mielenkiintoisena plUSS<ma pe
listä löytyy mahdollisuus käyttää 
Mindcrafrin aikaisempaa peliä 
The Breach aluksen valtaukses
sa. Nykyisellään ROE:ssa ensin 
pehmitetään vihollisalust.a Lar
koin tähdätyillä (laserissa on kol
me eri leveyttä, kapein on Lehok
kai n) laukauksilla, siLLen men
nään tarpeeksi lähelle, noustaan 
alukseen ja katso r.aan m i et.arista, 
kwmnan jouko1 kuolevat ensil1. 
jos omistat. The Breachin, voit 
inst.alloida sen ROE:n ylueydes-
sä.jonkajälkeen peli kå}nnistää 
The Breachin aina aluksen val
Laustaisteluita varten. The 
Breach on aivan kohtalainen 
strategiapeli yksinäänkin, ja to
della mainio ROE:n kanssa. 

Jos Star Trek: The Next Gene
ration hiemankin sä,iyuää, tai 
muuten \'ain pidät erinomaisista 
avaruus.strategiapcleistä, käy poi· 
mimassa Rules of Engagemenl 
koneeseesi. PC:n ROE on jo 
myynnissä, ja Amigan wrsion p i
täisi LUlla myyntiin ennen \'llO

denvaihdetta. 
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Uutta ja vanhempaa lyhyesti 
Argonaut Softwaren ohjelmoi
ma ja Elcctronic ArlSin julkaise
ma Birds of Prey -lemosirnu
lamtori täytti juuri jokin aika si t
ten kaw1iit neljä miestyövuotta. 
Sen kunniaksi Electronic Ans 
ilmoitti, että peli lopultakin jul
kaistaan marraskuun loppu
puolella. Mutta huomatkaa, et
tä yhtiö ei maininnuL mitään 
siit.ä, minkä vuoden marras
kuussa! 

Novagen,joka pysyttelee mie
lcllääu hiljaa, ja julkaisee silloin 
tällöin vektorien ihmelapsen 
Paul Woakesin ohjelmoiman 
pelin, on nyt t0della rcpäi~yt. 
Kun Mercenary ll:sesra ei o le 
aikaa kuin vuosi tai pari, on yh
tiö JO NYT aikeissa julkaista 
Mercenary III:n. Toivouavasti 
se ei ole vain kakkososa hiemru1 
mu1JLellulla gra.fiikalla, jolloin 
Mercenary-nimen perään kuu
luisi oikeastaan liite 11+. 

Kick Off 2 (ja pian LU!ee 
muuten osa 3) saattaa hyvinkin 
pian kohdata voittajansa. Sen
sible Softwaren pitkärukkapojaL 
ovat kyhänneet uusia pelej ä 
vauhdil la, uunista on tullut jo 
Megalomania ja WiiKid 
(Wizball 11),ja nyt tuloillaan on 
SensiSoccer {työnimi). Parhai
ten peliä vois.i kai kuvailla Kick 
Offiksi,jossa on huomattavasti 
tarkempi grafiikka. Erilaisia 
potkttja ja puskuj a on kuule
man mukaan kymmeniä, muu.a 
kontrollisysLeemi on mukamas 
siitä huolimatta yksinkertainen 
käyuää ja oppia. Jaa-ha. 

Screensportilta snookeria seu
railevat voivat pikkuhiljaa alkaa 
kyylätä paikallisen peJimnjiinsä 
hyllY,jä. Kw1 harictavat silmät lo
pulta kiinnittyvät peliin nimeltä 
Jimmy White's Whirlwind Suoo-

Aliensilta kuulostava Suspici
ous Cargo on cyberpunkahta
va tieteisseikkailu. 

Falconit tulevat kokoelmana. 

Yli 130 00 ruutua, 8 interaktii
vista jäsentä ja 32 tekoälyistä 
tyyppiä: Daemonsgate! 

ker, on vain yksi asia, mitä suo
sittelen: ostakaa se. Siinä on to
dellinen snooker-pelien äiti! 

Delph inc Softwaren Cruise 
för a Corpse on 1920-luvulle si
joittuva murhamysteeri, joka 
hyödyntää ranskalaisten ohjel
moijavesselciden Cinematique
systeemiä. Ulkomaisissa lehdissä 
se on saanut jopa parempia pis
teitä kuin Lucas.filmin The 
Secre t of" Monkey Island, joka 
sekin on repinyt pongoja 90:en 
paremmalta puolelta! 

Niille,jotka eivät vielä ole tul
leet sinuiksi Spectrum Holoby
ten mainion Falconin kanssa, 
on nyL tulossa eiinomainen pa
ketti. Se sisältää alkuperäisen 
Falconin, sekä sen molemmat 
tehtävädiskelit. Kaiken kaikki
aan tehtäviä on 36. Paketin ni
mi on Falcon - The Classic 
Collection ja Suomen hintaa m
lee olemaan aika rivakasti (ei 
mitään uuna siinä siis!). 

Englantilainen Gremlin 
Graphics valmistautuujulkaisu
vyöryyn. Tämän palstan pitiijää 
kiinnostaa pääa~iassa yhtiön sel
la.isetpcli t kuin Daemonsgate I 
ja Suspicious Cargo. Ensimmäi
nen on hieman Ultima-tyylinen 
RPG,jossa pelaaja johtaa retki.
kuntaa matkalla kukistamaan 
pelaajan kotikaupunkia saarta
vat. joukot. Ohjclmoijaryh mä 
i'vlagitech, jonka me1iiueib.in 
kuuluu esimerkiksi Amigan Ul
tima V, väittää, ett.ä peli on laa
jin luokassaan. Miltä sinusta 

kuulostaa 131.000 ruudun ko
koinen pelialue, 8 t.äysin inte
raktiivista ryhmäajäscnlåja 32 
tietokoneälyllä varustettua 
muuta henkilöä? 

Suspicious Cargo on cieteis
scikkailu, hieman Cybcrpunk
henkincnkinjopa,jossa pelaa
jaa kiristetään kuljettamaan ge· 
neettisesti luotu "ase" maapal
lolle. Luonnollisesti Låmä "ase" 
karkaa ja pelaaja joutuu metsäs
tämään sitä pitkin avaruusaluk
sensa käytäviä. Peli alkaa kuu
lostaa hieman Aliensilta, mikä 
ei välttämätt.ä ole lainkaan huo
no asia. 

Eye of the Stormissa on omi
LUisim pia vekLOriolioita, mita 
olen vahään aikaan nähnyt. Peli 
sijoittuu parisensataa vuotta 
e teenpäin,jolloin kaikilla me
nee hyvin. Lama, nälänhätä ja 
köyhyys ovat mennyttä, mutta 
lopputuloksena elämäst.ä on 
tulluL "hieman" tylsää. Televi
sion töllöttäminen syö suurim
man osan vapaa-ajasta. Niinpä 
hallitus julisti yleiseen käyttöön 
muutamia "ei-lakeja"-alueita, 
jonne kuka tahansa tarpeeksi 
rohkea sai mennä mellasta
maan. Tietenkin sankarin tou
huL talletettiin ja näytettiin tele
visiossa, mitenkäs muuten. Tuo
rein mellasmsalue on Jupiterin 
punainen silmä,jonne pelaaja 
rynnistää pää ties kuinka mo
ncmena jalkana (mutaaliot 
ovat vuonna 2207 enemmän 
sääntö kuin poikkeus) kerää
mään rahaa ja kunniaa. Ongel
ma on vain siinä, että kukaan ei 
ole käynyt alueella ennen,joten 
ei 1iedetä mitä sie ltä löytyy. Ruu· 
tuvalokuvien perusteella voin 
ainakin sanoa, että joitakin to
della sakean näköisiä e linmuo
toja! Julkaisu Amigalle marras
kuun alussa 1991. 

Näin on tämänkertainen Ba
ronin palsta kohdannut lop
punsa. Mutta niin kuin Iso
Arska sanoisi: "No proble
mo", eli tavacaan vaas seuraa
\'an C=lehden sivuilla. Kai
ken laisia ehdotuh;aja kysy
myksiä voipi lähetellä osoit
teeseen: 
Blll'On Knigbtlore 
C=lehti 
PL64 
00381 HeJsinki 
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00000 
KAI BECKER, NIKO NIRVI 

ku U 111 a
~ Continental Circus- yksi 
l t. formula lisää. 

HOHOELtlA 
•Tänään täydellä hinnalla, huomenna 
halpiksena, viimeiseksi kokoelmassa, 
kol<oelmassa ja kokoelmassa. Siinä tyypillisen 
tietokonepelin elämänkaari. 

Urheilun huumaa 
• Domark on koonnut sa
maan kasaan ison nipun 
urheilupelejä nimikkeellä 
Grandstand. Vain kansa· 
kuntamme ylpeydet, nuo W. 
me1sen paälle treenaM va
lioyksilöt pääsevät näyttä
mään mihin pystyvät tässa 
mitä raskaimmassa neliotte
lussa. Ka1kenmaa1lman te
räsmieskisat ovat lastenleik
kiä tähän verrattuna, ioten 
onko ilotikkukätesi valmis? 

Grandstand sisältää neljä 
peliä: Continental Circus, 
Gazza's Super Soccer, 
Pro Tennis Tour ja World 
Class Leaderboard. Kuu
lostaa hienolta, mutta siihen 
se sitten jää. 

WC Leaderboard on erin
omainen golf ja sitä pelaa 
m1elelläan, mutta kenellä si
tä ei jo olisi jonkin toisen ko
koelman ohessa tulleena? 
Melkein väittäisin, että Lea
derboard eri 1nkarnaatio1-
neen on eniten kokoelmoitu 
peli kautta aikojen. 

GS Soccer on 1alkapallo
na ok, mutta kun kaikki kui
tenkin pelaavat Kick Offia. 
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Conlinental Circus on jäl
leen yksi formulapeli, jossa 
sinänsä ei ole mitään vikaa, 
mutta parempiakin on. Ko
koelman paras peli on siis 
Pro Tennis Tour, Joka on 
suorastaan erinomainen ten
mspeh, mutta si1täk1n on 10 
tullut parannettu Jatko-osa. 

Ei Grandstand silh mikään 
mitätön kokoelma ole, siinä 
vain nyt sattuu olemaan lä1ä 
keskinkertaisia peleJä, iotka 
monella jo on valmiina. Sa
man pelin käytto useam
massa kuin kahdessa koko
elmassa p1tä1s1 lailla kieltää. 

Commandokloonien aivoja vaativa isoveli, 
klassinen Airborne Ranger. 

KoCikoHkkoJa 
• U.S. Gold1n Super Sega 
sisältää, kuten nokkehmmat 
jo arvasivatk1n, Segan kolik
kopelien kollkonekäannök
s1ä. 

Gauntlet-tyyppinen varsin 
kiva Crack Down s1saltää 
pommien asettelemista hu~ 
lun tohtorin linnakkeeseen, 
ammuskelua, hutkimista ja 
paljon omia kuolemia. Am
mattitaitoinen käännös, jos
sa kaksikin sankaria mah
tuu yhtäaikaa pelaamaan. 

E-SWATia ei ainakaan 
pääse turhasta väriloistosta 
tai maksimaalisesta ani· 
maabosta syyttaman. To
sien luokan robocope1a s1-
sältavä peli on turhan kes
kinkertainen ammu & mätki 
-peli, joskin parempi kuin 
monet muut saman ohje
moijaryhrnän virityks1stä. 

Samaa voi sanoa perus
ninjapelistä Shinobi. Nä1ta
hän on nähty. Outoa grafiik
ka ja säväyttarnätöntä pe
laamista. 

Super Monaco Grand 
Prix lypsää lisää puhkilyp
settyä rallipelikaavaa. On se 
sentään hyvin tehty, 1oten 
m1kas siinä, jollei omista 10 
sataa vastaavaa. 

Golden Axe onkin koko
elma sikuri pohjalla. Kää
pion/valkyrian/barbaarin 
kostoyritys on onnistunut 
käännös, jonka eriko1stuho
aseet miellyttivät. Kiva gra· 
!iikka muutenkin. 

Super Segan sisältämät 
pelityypit kyllä p1staval ih
mettelemään, miksi ihmiset 
ostavat kolikkopehkäannök
siä? Aito kolikkopeli taqoaa 
sen parin markan edestä 
hupia. mutta tuskin enem
pää. Kotimikroversio on la
hes aina 1oka suhteessa hei
kompi esitys ja maksaakin 
vielä paljon. 

Tuplasti toimintaa 
Crack Downissa. 

p LU 
• U.S. Goldk1n h1puaa urhet
lua uusimmalla kokoelmal
laan Super Sim Pack, JOS· 
kin varsinaista yhteistä n~ 
m1ttä1ää ei tunnu löytyvän. 

Alunperin Palacen julka1· 
sema International 30 
Tennis on mielenkiintoisesli 
ja toimivasti vektorigrafiikal
la toteutettu tennispeli, jos
ta lajityypin ystavät kertovat 
pitävänsä. 

Crazy Cars 11 oli Tituk
sen ihan OK Roadblasters-

JälJitelma. 1oka arnak1n het· 
ken tyydyttää rallimiesten 
autonälkää. U.S. Goldrn 
omaan ltaly 1990 ialkapal
lopelun sopii sama huomau
tus kuin Grandstand1n 
Gazza's Super Socceriin: 
kaikki pelaavat kuitenkin 
Kick Offia. 

Herra J., Microprosen peli 
kokoelmalla! Mukaan on än
gennyt kuusnelosessa aika~ 
naan puhkipelaamani helmi 
Airborne Ranger, aivoilla 
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Night Shift - painajainen lelutehtaassa. 

tlAXa 
pamaldi 
• Kolmaskin kokoelma U.S. Goldilta löytyy. MAX eli Maxi
mum tyydyttää pääasiassa bittipyssyjen paukkeesta naut
tivaa. 

Turrican 11 kuuluu pieneen sarjaan "klassiset ampuma
pelit' . Järeät aseet 1a ampumapeliksi laaja pelattavuus 
maustettuna tuhdilla musiikilla ja nastalla grafiikalla. 

Jopas jotakin, SWIV, toinen klassinen ammukselupelikin 
on päässyt mukaan. Jeeppi ja helikopteri pistävät paikkoja 
palasiksi niin että soi. 

St. Dragonista on vaikea keksiä muuta sanottavaa. kuin 
että sunä ohjataan loh1kaärmettä Ja ammutaan. Avaruusaluk
sen korvaamista eläimellä sanotaan kai "innovaatioksi''? 

Lucasfilmtn lentos1mulaattorrt ovat markkinoiden parhaita. 
Lucasfilmin seikkailupelit ovat markkinoiden parhaita. Lucas
filmtn käsitys hauskasta to1mintapelistä tekee silppua luke
mattomasta määrästä pään pienistä verisuonista. Night 
Shift on sinansa uskomaton kokemus, 1ossa p1taä pitää le
lutehdas käynnissa. Tuskaista tasolta tasolle pommpimista, 
hämmenysta. aggress101ta; mutta mikä tyydytyksen tunne 
kun katkaisee virrat koneesta. 

Kannattaa hankkia JOS e1 omista Tumcama 1a SWIVia. 

International Tennis: tikuista asiaa. 

varustettujen perusräiskintä
peh1 Vuosista huolimatta Air
borne Ranger on edelleen 
hupa peli, joka palautti tu
kun muistoja mieleen. Sääh, 
että Am1ga/ST-vers1ot eivät 
osanneet hyödyntää emo· 
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konettaan. 
Super Sim Pack siis sisäl

tää kaksi kelpo peliä ja kes
k1nkerta1sempaa. Nimessä 
esiintyvä Sim kyllä ihmetyt
tää: m1hinkähan peliin sen 
pitäisi viitata? 

MIG on tuo tuolla? 

• Mielenkiintoisin kokoelma 
viime1seks1. M1rrorsofbn 
Falcon - The Classic 
Collection sisaltaä kaikki 
kolme Falcon-levykettä. Pä 
kästaan perus-Falcon on 
hintansa arvoinen. Ainoa 
varsinainen vika oh kunteat 
tehtävät. ja tämän vian kor
jaavat lisälevykkeet. Vaikka 
niidenkin tehtävät ovat kiin
teitä, vaikLrttavat ne sentään 
toisiinsa vaatien aivojen ras
sausta, etteivät vihollistankit 
vyörytä tukikohtaa esmes. 

Voitto askeleen lähempänä: Idän pikajuna pysäytetty! 

Ihan kiva että joku pistää 
kokoelmaksi muitakin kuin 
lyhytlento1s1a httttpele1a. 

Falcon Collection S.H/Mirrorsoft 
Grandstand Oomark 
MAX U.S. Gold 
Super Sega U.S. Gold 
Super Sim Pack U.S. Gold 

ST, Amiga 93 
ST, Amiga, C64 78 
ST, Amiga, C64 82 
Amiga, ST, C64 76 
ST,Amiga, C64 80 

CONNECT! 
Modeemi nkäyttäjän 
käsikirja antaa run
saasti hyödyllistä 
tietoa modeemeista 
ja linjaliikenteestä. 
Se on modeemi-
1 i ikenteen perusteos, 
joka soveltuu niin 
aloittelijan oppaaksi 
kuin pidemmälle 
ehtineen harrasta
jan käsikirjaksi. 

• 144 sivua 
• AS-koko 
• ovh. 145 mk 

+ lähetys
kulut 18 mk 

TILAA KÄTEVÄSTI UHDEN PALVELUKORTIUAI HINTA VAIN 145 MKI 
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~Commodore 

Tutustu uutuuteen 
jälleenmyyjäsi luona 

• Amiga-yhteensopiva 

• Tietokone ja CD+G -laitteisto yhdistettynä 

• Yli 80 CDTV-nimikettä saatavana nyt ja 
lisää on tulossa kaiken aikaa 

• Lisäksi voit tietenkin kuunnella 
mielimusiikkiasi CD-levyiltä 

Jälleenmyynti: Akateeminen Kirjakauppa, Expert, Hämeenheikki, Info, 
Koneveljet, Musta Pörssi, Tekniset, Suomalainen Kirjakauppa 
sekä valtuutetut Commodore myyjät. 

Maahantuoja: 

Nuppulantie 35, 20320 Turku 
(921) 546 666, Fax: (921) 546 777 
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Hasta la vista, baby! 

Terminator 2: 
The Judgement Day 
ST, Amiga, C64 
Ocean, 
295,- (120,- / 179,-) 
On todella harvinaista, että 
hyvä elokuva saa hyvän jat· 
ko-osan. Tämäkin ihme tuli 
taas nähtyä, kun tekijä
miehet James Cameron ja 
Arnold Schwarzenegger jat· 
kaivat tulevaisuuden tappa· 
jarobottien tarua. Elokuvan 
kustannukset olivat sitä 
luokkaa, että Carolco-yhtiön 
koko tulevaisuus oli sen va
rassa. Mutta uhkapeli onnis
tui. 

T2: Judgement Day on 
yks1nkertaisestr upea eloku
va, kuvan ja äänen sauma
ton sinfonia, aah ja ooh! 

Noin kymmenen vuotta 
The Terminatorin tapahtu· 
mia myöhemmin ilmestyy 
nykyaikaan kaksi uutta ter
minaattoria: T-800-mallinen, 
orgaanisella aineella päällys
tetty ja prototyyppi T-1000, 
"elävästä" metallista valmis
tettu muotoaanmuuttava ja 
käytännölhsestr katsoen tu-
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houtumaton malli. T-800 on 
uudelleenohjelmoitu suojele
maan John Connoria, tule
vaisuuden vastarintajohta
jaa. Sarha Connor viruu 
mielisairaalassa yritettyään 
räjäyttää Cyberdyne Sys
temsin rakennuksen. 

Samaan aikaan Cyberdy-

ne Systems tutkii oudon ro
botin Jäänteitä ja lähestyykin 
pikkuhiljaa läpimurtoa. Tä
mä tietysti tietää ydinsotaa 
ja terminaattore1den esiin
marssia. Saadanko sota es
tettyä' Pysyykö John Con
nor hengissä? Saadaanko T-
1000 pysäytettyä? Siinäpä 
miettimistä elokuvaa näke
mättömille videoversiota 
odottaessa. 

Se elokuvaklassikoista. 
Miten on Ocean pystynyt 
emuloimaan filmin vauhdin, 

jännityksen, visuaalisen 
upeuden et ceterat? 

Peli alkaa beat'em·Up-jak· 
solia, jossa T·800:n täytyy 
pysyä hengissä tietty aika 
voittamatonta T-1 OOO:tta 
vastaan. Lukuunottamatta 

Terminator 2 
Testattu Am1ga, C64 
Grafiikka 80, 83 
Aänet 75, 75 
Pelattavuus 75, 75 
Vetovoima 70, 70 

Hurjaa moporallia. 

isoja spritejä kysymyksessä 
on tuikitavall1nen hakkauspe
li. Seuraavassa osassa aje~ 
laan ikuisuus moottoripyö
rällä John Connor takapen· 
k1llä ja T-1000 rekan kanssa 
perässä. Ruutu scrollaa ver
tikaalisesti ja Spyhunter tu· 
iee jotenkin mieleen. 

Kolmannessa osassa on 
mahdollisuus kerätä lisä-

energiaa korjaamalla Arno~ 
din käsi puzzle-tyyliin paloja 
liu'uttamalla. Tämä kohtaus 
kuuluu kyllä ensimmäiseen 
elokuvaan, mutta ohjelmoija 
halusi sen välttämättä mu
kaan. Neljäs osio on sivulta
päin kuvattu Sarah Conno
rin pako mielisairaalasta va
pauteen. Sairaala on sokke
lomen ja vartijoitakin haka· 
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taan. 
Sitten T-800 1a T-1000 

tappelevat jälleen. seuraa
vaksi korjataan Arnoldin 
naama lisäenergian toivos
sa. Peli jatkuu taistelulla 
SWAT-osaston kanssa Cy
berdyne Systemsin labora
toriossa neljännen tason 
malliin mutta ampumisella 
terastettyna. Taso kahdek
san on taas Spyhunter-ma~ 
hsta rallaamista SWATin pa
kettiautolla, T-1000 helikop
terin kanssa perässa. Osio 
päättyy mikäli Sarah saa 
ammuttua koptenn alas. Ja 
viimeisessä osassa T-800:n 
metallirunko ja nooo bea
temuppaavat viimeisen ker
ran. 

Yllattavaä, etta Ocean jak
soi tmk1a tasohyppely/am
muskeluformaatistaan, mut
ta toisaalta on peliin taas 
sen verran kliseitä pistetty 
ettei tule orpo olo uusien 
1deo1den edessä. 

Amigassa on väligraftikka 
d1gitoitu elokuvasta peliä p~ 
ristämään. ja itse pelin liik
kuvat läm1skät pyörivät siinä 
normaalilla OK-tasolla. Iso 
Arnie e1 h1rveash ole itsensä 
näköinen, mutta mikäs u~ 
nen se on. Aanipuoli e1 
edes 1aanyt mieleen, tunnis
tettavaa Term1nator-teemaa 
lukuunottamatta. Vaikeusta
so on vedetty liian korkealle 
1a koska Jatkomahdollisuutta 
ei ole, jää pelaaminen parin 
alkutason kahlaam1seks1. Jo 
pelkästään osioiden venyttä
minen yhpitkiks1 turhauttaa. 
Jos elokuva olisi ollut sa
mantempo1nen, ohs1 p1tanyt 
ottaa eväät mukaan. 

Kuusnelosen grafiikka ja 
äänet ovat suhteessa kone
kapasiteetttin onnistunutta, 
mutta peli sinänsä on sa
ma. Koe-elainryhmä valitti 
errty1sesb juuri iatkomahdo~ 
lisuuden puuttumisesta. 
Oceanin piti julkaista T2 
muuten moduulina, mutta 
levyltä tämä yksilö näytti. 

Harvemmin sitä hyvää pe
liä saa kun kansikuvan filmi
tähden perusteella ostaa. 
Vaikka se sitten olisi Arnold 
Schwarzeneggerkin. 

(Ja kun ka1kk1 kysyvät, et
tä miksi tämän valituksen 
Jcilkeen T2 sai näinkin hyvat 
pisteet. Muistakaa, lapset 
hyvät, loppup1steet ovat ver
tailukelpoisia vain toisen sa
man lajin edustaian kanssa, 
ja vaikka Pelinä an sich T2 
ei innosta, lisenssipelinä se 
on keskiarvoa parempi.) 
Nnirvi 
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Dekkaritarina 
Bladerunnerin 
hensessä 
Rise of the Dragon 
AMIGA UPDATE 
Amiga, PC 
Dynamix, 350,-

hempää tai käsitellä tavalla 
tai toisella, kuten työntää 1().. 
kortti näköpuhelimeen. Tai 
sitten klikataan muuten vain 
maisemaa satunnaisessa 
kohteessa, 1ollo1n joko saa
daan tietoa tai paästään 
kurkistamaan sankarin mus
taan sielunelämään ajatus
kuplan muodossa. 

Juonena on tuhoisaa huu
metta levittävien tyyppien 
jäljittäminen, mutta se ei su· 
jukaan normaaliin "ratkaise 
pulma ja pääset eteenpäin" 
-tyylillä, vaan peli haarautuu 
ja elää toiminnan mukana. 

Tuoppi murheeseen. 

Es1merk1ks1 muilla hahmoilla 
on muisti, ja se on erityisen 
pitkä, jos tekee jotain sopi
matonta. Turhan suoraviiVai
suuden puuttuminen patee 
myös yksittäisetn pulmien 

ratka1su1hin ja JOPa pelin lop
puratkaisuun. joten ROTD 
on upean ulkokuoren lisaksi 
kulutusta harvinaisen itse
pintaisesti kestävä peli. 
Jukka Tapanimäki 

• Dynamixin kahdeksanme
gaisen graf1ikkaeepoksen 
kääntaminen Amigaan sai 
vähän säpsähtämään. Ovat
ko he tosissaan? No, Jen
keissä kaikilla amig1steilla 
on tietysti kiintolevy, eivätkä 
he joudu kärsimään kymme
nen levykkeen plaraam1ses
ta pelin tiimellyksessä ja jo
kaisen graafisen pikkunippe
lin erillisestä lataamisesta. 
Edella mainittua kaytännön 
pulmaa lukuunottamatta 
ROTD onkin todella upea 
käännös alkuperaisestä PC
vers1osta: tunnetta tihkuva 
32-värinen grafiikka sekä 
utuisesti sykkivä äänitausta. 

Pelin yllä leijuu painosta
vana synkkänä utuna erään 
maineikkaan tieteisfilmin 
haamu: paikkana tulevaisu1J
den painajaismainen, syn
kän kostea, väkivaltainen 
metropoli, tietyt Ch1natown
viitteet, sankarina William 
"Blade" Hunter. Kun sanka
rista olisi vielä tehty Harri
son Fordin näköinen, niin 
tunnelma ohs1 rikkeetön. 
lha1ltavmta on nerokkaasti 
grafiikan sisään rakennettu 
hiiriohjaus, Jossa os01ttimen 
muoto kertoo, mitä sillä 
kohtaa maisemaa voi teh· 
dä: edetä. puhua, katsoa lä-

Satumetsän 
suippokorva 

Rise of the Dragon 
Testattu Am1ga 
Grafiikka 94 
Aanet 88 
Pelattavuus 85 
Vetovoima 92 

Pupu näyttää toimenpiteen mallia. 

Elf 
Amiga, ST 
Ocean, 295,-
• Monta yötä on varmasti 
kulunut Elfin taustatannaa 
keksittäessä: paha velho on 
kaapannut Cornehus-haltian 
tyttöystävän Elisan, ja p1kku
haltija lähtee hanta pelasta-

maan. Mikä ornaperä1syys! 
Mikä rajoja rikkova syyvyy
den ia laajuuden ennätys 
tietokonepelien taustatari
noissa! 

Varsinainen yllätys paljas· 
tuu, kun peh latautunut. Cor· 
nelius voi hyppiä 1a pomp
p1a pitkin tasoja, ia m1ka pa-

rasta, ruudussa vilistää 
myös vihollisia, jOita voi arn· 
pua!!! Miksei kukaan aikai
semmin ole ajatellut sitä? 

Elfissä on kuitenkin paljon 
omaakin. On muun muuas· 
sa kauppoja, joissa vaihdon 
välineenä ovat yrtit 1a lem 
mikit, (pieniä olentoja, 101ta 
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Tasku pelien 
KUlllllGAS 
Magic Pockets 
Amiga, ST 
Renegade/ 
Bitmap Brothers, 
295,-
• Jos Nintendossa jokin tie
tokoneen omistajia k1sm1t
tää niin se on Super Mario 
Brothers. Sama peli, Jonka 
ykkösosakin (vaikka ollaan 
jo nelosta tekemässä} jak
saa yhä kantaa hynää Nin
tendolle, sama peh Jota e1 
ole muille merkeille, sama 
peh, 1oka on nnn monen Nin
tendon ostajan ostokimmo
ke ollut, on lopulta saanut 
varteenotettavan kilpailijan 
sulokkuudessa, grafiikassa 
ja uskomattomassa bitin
väännössä. 

Hyvät naiset ja herrat! M~ 
nulla on kunnia esitellä teille 
Magic Pockets, enkoisomi
naisuuksien enkoispeli, joka 
todella esittää 1990-luvun 
pelitekniikkaa ja ohjelmoijien 
mielikuvitusta. Ja vä1tan to
s1ssanr, että tämä peli tulee 
kelpaamaan vertailuun Su
per Mario Brothersien kans
sa. 

Bitmap-veljekset ovat saa-

Elf 
Testattu Amiga 
Grafiikka 87 
Äänet 87 
Vetovoima 75 
Pelattavuus 80 

löytyy sieltä sun täältä). Si~ 
hen, mihin haltia kuolee, jää 
hautakivi ja uudestaan pai
kalle saavuttaessa voi oma 
kummitus käydä kimppuun. 
OhJelmoijat ovat ilmeisesti 
Hack1nsa pelanneet. Pelin 
saa tallennettua tasojen vä
lillä (klap klap klap) 1a mora-
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neet lapsen, eikä mitä ta· 
hansa kersaa, vaan pulskan 
pojan, JOiie annettiin nimeksi 
Bitmap K1d. Pojalla on hou
suissaan n11n valtaisat tas· 
kut, että han onnistui jopa 
hukkaamaan polkupyöränsä 
niihin. Isät eivät selitystä us
koneet. vaan lähettivät hä· 
net hakemaan pyöränsä ta
kaisin sieltä minne se on 
jäänyt. Niinpä Bitmap Kid 
joutuu astumaan itse 1ätt~ 
läistasku1ensa sisälle asee
naan vain omat laskunsa. 
Siellä hän huomaa, että tas
kujen asukkeina on outoja 
hirviö1ta. Taskut on muuten
kin täytetty pojan mielikuvi· 
tuksen tuotteilla eli puruku· 
miautomaateilla, televisioil· 
la, kaikenlaisilla karamellei~ 
la, pikkurahoilla ja pirtelöillä. 
Namusetää vastaan ei poi
ka sentään joudu tappele
maan, mutta jätblä1ssamma
koita, limaotuksia, lepakoi
ta, k1v1ttä11ä, 1a etanoita (ni~ 
tähän Joka pojalla on tas
kuissaan} vastaan kyllä. 

Hänen 1hmeaseensa nirtä 
kaikkia vastaan on minipyör
remyrsky, joita hän muo-

listisest1 peli rankaisee viat
tomien metsanelav1en am
pumisesta. Peli ansaitsee 
to1m1ntase1kka1lu·rnmikkeen
sä, sillä aivo1akin tarvitaan 
ennen kuin saa yhteyden Eh
saan. 

Vaikka Halti1a saakin pa
rempia aseita, ei se kuiten
kaan riitä kompensoimaan 
ohjelrnoijien helmasyntiä: 
ruutu on liian täynnä liikku
vaa ötökkää, jorta tulee joka 
suunnilta. Elf itse ei tietysti 
pysty kuin vaakataso-arn
muntaan. Minun vaa'assani 
tämä painaa kuppia vää
rään suuntaan. 

N1nn grafiikka kuin äanet
k1n ovat taidolla tehtyjä, ja 
ylikansoitusta lukuunotta
matta pelattavuudessa ei vi
kaa. Toivon kuitenkin, että 
sl1ool'em·upit ja tasohyppe
lypelit pistettäisiin parin vuo
den julkaisukieltoon, jotta 
ioskus nak1s1 jotain uuttakin. 
(Jalkapallopeht myös). 
N n irvi 

penska on aikansa 
keräillyt bonuksia 
hän voi tuurilla 
osua esimerkiksi 
erikoisesinei siin. 
Rautanaamio suo· 
jaa kaikelta päin 
pärstäa heitetyltä. 
Kypärä lennättäa 

-..=~""!" lasersalamoita 

Magic Pockets pieksee Marion vaikka kädet taskuissa. 

dostaa taskuissaan (siis ei 
niissä taskuissa missä hän 
on, vaan niissä taskuissa 
mitkä ovat hänen housuis
saan). Mitä kauemmin tuh
tusnappulaa pitää pohjassa 
sitä 1somp1 pyörremyrskys
tä tulee. Sitten se heitetään 
menemäan 1a jollei se tapa 
mitään kuihtuu nopeasti 
pois. Mutta JOS se tappaa. 
voi Bitmap K1d kavella, hy
pätä tai t1puttaulua siihen ja 
kerätä bonuksen. Mitä kor· 
keammalta siihen tippuu, si· 
tä enemmän bonuksia saa. 
Pyörremyrskyä voi käyttää 
myos korkealle hyppääm1· 
seen tai kieppumiseen ym
päri ruutua. 

Tietysti pyörteitä on eriko
koisia. Kaiken edella
mainitun voi tehdä vain 
isoimmalla pyörremyrskytla, 
minkä muodostuminen tas
kunpohjalla kaiken nukan 
seassa vie aikansa. 

Pelissä on neljä maail
mail, jotka ovat jakautuneet 
yhteensä 26 tasoon ja nel
jään bonusrataan. Maailmat 
ovat luolat, metsät, järvet 1a 
lumivuoret Tietysti joka1ses· 
sa maailmassa Bitmap Kidi~ 
lä ase vaihtuu eli vuorossa 
ovat pyörremyrskyt, pilvet, 
Jääkuubot Ja lum1pallot. Kun 

Magic Pockets 
Testattu Amiga 
Grafiikka 89 
Äänet 86 
Kiinnostavuus 85 

HUOLENA 
PlllllAll 
AUA 

olioiden niskaan 
tappaen ne kerta
heitolla, mutta BK 
ei sitten pystykäan 
keräämään bonus
karkkeja tai pirte· 

!öitä. Voipa hän joutua tele
portaatiolaitteeseen, joka 
siirtää hänet pisteitä kerää· 
mään muualle hyvin vähäksi 
aikaa. Lisäksi matkan varre~ 
la voi törmätä vaikka purk
ka-automaattiin, josta puha~ 
letulla purkalla voi lentää 
ylöspäin. TeleV1sioon kurk1s· 
tamalla näkee koko ympa
röivän alueen taskunpohja-
ötököineen kaikkineen. 

Parasta on, että pikkupo
jilla ei ole kelloa, joten Jokai
sen nurkan ehtii tutkia vaik
ka kontallaan. Yksikään pe· 
likerta ei ole samanlainen, 
sillä uusilla tavoilla tappaa 
hirviöitä paljastuu aina uusia 
aarteita. Peli on täynnä mo
nia mielenkiintoisia oivalluk· 
s1a 1a ennennäkemättömiä 
ideoita aivan kuin n11tä ohs1 
säästelty erity1sest1 Mag1c 
Pocketsia varten. · 
Mikko Koivunalho 

Ongelmiako? Hui hai!!! 
Thunderjaws 
ST, Amiga, C64 
Domark, 
295,- (120,- / 179,- ) 
• Tunnelma on kuin Tappa
jahai XXXVlll:n ensHllassa -
olen nähnyt tamän ennen
kin... Domark on Jälleen 
saanut kunrngasidean ja vo~ 
la, tehnyt osittain vedenalai
sen räiskintäpelin. Jotta pe
laajat eivät kärsisi liioista 
vieroitusoireista on mukana 
kuitenkin kaikki tutut ele
mentrt asepa1vityksien 1a hir
v1oiden muodossa. 

Itseasiassa ei Thunder
jaws ole niin huono kuin mi~ 

Thundeqaws 
Testattu Am1ga 
Aänet 83 
Grafiikka 85 
Pelattavuus 84 
Vetovoima 77 

tä se kuulostaa, vaan melko 
siedettävä seikkailuräiskintä
peh, jossa kuhisee Joka ak
vaarion vakioasukke1a. hai
ta. Maalle päästyään sanka
ri saa naishirviöiden 1aka
mattoman suosion osak· 
seen ja ilkeä Madame Q 
vasta kuuma pakkaus onkin.1 

Pelin kaikki osatekijät täyt
tävät hyvin tehtävänsä ja 
kaikki pelaajat tuntevat olon
sa kotoisaksi Thunderjawsin 
ääressä. Joskus kannattaa 
kuitenkin mennä merta 
edemmas kalaan. 
Kai Becker 
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TARTU BITTllN! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EST 
•• 

TESTEJA 
MikroB1TTT tekee koko ajan 
työtä, jotta lukijamme saisivat 
tietokoneista enemmän irti. 
Me testaamme, tutkimme ja ko
koamme koneita, levyasemia, 
objairnia, printtereifä - ja ker
romme kokemuksemme sinulle. 

l .. TI 
-VllHDETIA 
MikroBITTl on Suomen johta
va tietokonepehlehti. Me atvos
telernme pelejä laidasta laitaan -
konsoleista PC:hen, räiskinnästä 
strategioihin, helpoista hi.osta
van vaikeisiin. Joka numerossa 
on myös vinkkejä vanhoihin 
su9sikkeihiT1. 

NO MIKÄ ETIEI! 
Nimi 

• Osoite 

Tilaan MikroBITJN 12 kuukauden 
jatkuvana säästötilauksena hintaan 197 mk. 
+ lkk kaupanpäälle. lKl 6 

Postinro ja -toimipaikka 

Puhelin 

Tilaus jrukuu ilman eri uudistusta vuoden piruisissa.jaksoissa kuUoJnkin voimassa 01.,. 
vaan sääsli:iLilaushintaan, kunnes lopct>n sen puhelin1itse tai kirjeitse. 
Tarjous on voimassa 3l.12.J99J asti ja koskee Suomen Hsäksi muirn pohjoismaita. 

• 

r-----, 

J Erikoislettdet Oy 1 
1 maksaa 
1 postimaksun 1 
! 1 

L_ _______ _J 

== ERIKOISLEHDET OY 

Asiakaspal velu 
PL 34 
VASTAUSLÄHETYS 
Sopimus 01770/4 
01771 Vantaa 

•• •• 
TAYTIA ASIAA 
Mi1.-roBJITJ klljoittaa kaikesta 
maan ja taivaan välillä - kahdella 
ehdolla: asian pitää olla kiirmos
tavaa ja aiheeseen täytyy liittyä 
tietokoneita, prosessoreja tai 
muuta suurta viisautta. Lehden 
sivuilta löytyykin asiaa ja aja.nk1J
lua, uutisia ja yllätyksiä, hyötyä 
ja hupia. 

~ ~8~Vli'\A1 
TARTU ~··· LUURIIN ~a-
Milv-romrn ilmestyy 11 ker
tm.1 vuodess11. Kyseessä ou niin 
m1JkmmsaLemp11ava ja l1m1ska 
tietop>aketti, ettei ilman sitä v.oi 
olla. 'Cartu 1Lluriin, valitse nu
mero 90 - 12.Cl 670 ja tilaa itsel
lesi tai lahjak~i M ikn1BT'ITT. 
12 kuukaQdeu sääslötilans 
maksan 

vain 197 mk. 



Moonfall 
21st Century 
Entertainment 
C64 
120,-/179,
Tämänkin ihmeen sitten nä
ki ennen kuolemaansa: Juk· 
ka Tapanimäen Moonfall. 
Nyt varmaan Elite 11 kilahtaa 
postiluukusta hetkenä minä 
hyvänsä. 

Moonfall kertoo tähtialus 
Daedaluksesta, sen moni
vuotisesta tehtävästä lentää 
kohti Wotf 359 ·jär1estelmää 
ja asuttaa paikkoja, joita yk
sikään ihminen ei ole asutta
nut. Mutta saapues
saan perille alus 
miehistöineen ote
taan vangiksi. 

tllEHEtltlE 
tlAAILtlAll 
KAIKKEUD 
tessä ja Mercenaryssä yh· 
teensä. Tietysti pelaaja saa 
Eliten tyyliin mainetta lisää 
tappotilin karttuessa sekä 
erikoistehtäviä, joita on 
kymmenen. 

Liikkuvalta grafiikaltaan 
Moonfall on yksi nopeimpia 
kuusnelosen vektoripelejä. 
Maasto on tosin karun
puoleista, sisältäen muuta
man vuoriston ja ilmeisesti 
halkeamia. Hyviä keksmtojä 
ovat vuorokauden vaihtumi
nen sekä myrskyt. X-termi
nuksen mittarista on selkeä 

Ja helppolukuinen ja muuten
kin peli on hyvin suunniteltu. 

Jos peli olisi tullut ulos 
valmistuessaan kaksi vuotta 
sitten, olisi se varmasti teh
nyt laineita lammikossa, 
mutta nyt pahoin pelkään, 
että tällaisista peleistä pitä
vät ovat jo vaihtaneet kuus
nelosensa PC:hen tai Am~ 
gaan. 

Ihan oikeasti Moonfall on 
kuitenkin parempi peli kuin 
tusina muita viime aikoina il
mestyneitä. 
Nnirvi 

Amigoitu Moonfall. 

Amiga 
295 -
Tätä 'peliarvostelua ei sitten 
pidä ottaa vakavasb eikä 
suhtautua siihen objektiivise
na totuutena. Näkökulma 
on perin erikoislaatuinen, 
koska reposteltavana on it
se tekemäni pelin Amiga
versio. 

Peli sijoittuu kuu
hun, joka tottelee 
nimeä Fronber Alfa. 
Alfaa asuttavat re
musiaanlt ja robo
formit. Pelaaja on 
saanut X-terminus
luokan aluksen ja 
kauppaluvan. Äänm- 1~g~'1!'1'1!J!~ 
mäisenä päämäärä

Ensituntuman peliin saa
tuani olo oli jotenkin skitso: 
kaikki on läpikotaisin tuttua, 
mutta samalla perin outoa. 
Kuusnelkun karut 3D-viivat 
ovat vaihtuneet tyylikkäisiin 
täytettyihin monikulmioihin, 
mutta muuten kaikki on sie~ 
lä missä pitääkin: rahtflauk· 
set seilaavat kaupunkien vä
lillä, ukkosmyrkyt JYt1sevät 
sekoittaen tutkan, vuorokau
denajat vaihtuvat (kellon li
sääminen oli nasta idea 
käantäjiltä) ja pölymadot kie· 
murtavat maan pinnalla. 
Mutta kopio on vähän liian
kin tarkka, sillä mukana ei 

nään ostaa koko 
kuun tukikohtineen, 
kaupunkeineen, kaikkineen. 

Tapanimäki on risteyttänyt 
sekä Eliteä että Mercenaryä 
ja lisännyt omiaan. On tais
telua, kaupankäyntiä ja teh· 
täviä. X·term1nus muistuttaa 
ominaisuuksiltaan lähinnä le
vito1vaa tankkia, koska se ei 
kallistu mihinkään suuntaan. 
Taistelu onkin pelin heikoin 
lenkki ja saa arvosanakseen 
"tyydyttävä". Tosin aseita 
on kyllä enemmän kuin Eli-

Moonfall 
Testattu C64 
Grafiikka 90 
Äänet 85 
Pelattavuus 90 
Vetovoima 85 
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Moonfall - The Final Frontier. 

tloonfallin syntytarina 
Moontall sai alkunsa 10 syksyllä 1989. Halpape
hnä JUikaistun Zamzaran viimeistelyn yhteydessä 
perinteisen räiskinnän ohjelmointi alkoi kyllästyt
taä, varsinkin kun se 011 vahän liiankin helppoa 
rutiinityötä PC:ssä pyörivän ristiinkääntäjän 
hankl<imisen jälkeen. Nimpä vaativammasta vek· 
tongrafiikasta tuli pakkomielle. 

Peli muuttui suuresti kehittelyn aikana. Alku· 
vaiheessa härveli kieppui joka suuntaan ja kap
paleista 011 myos pmstettu pmto1en taakse pii· 
loon jäävät viivat, joten pelissä oli enemmän 
Mercenary-Ehte-tunnelmaa. Mutta päivitysnopeu
den maks1momseks1 laskurutlineista lopulta rn· 
pistettiin kaikki turha pois pelin alkaessa muis
tuttaa yhä enemmän ilmassa leijuvalla taokilla 
pelattavaa Battlezonea. 

Toinen muutos oli pelialueen koko, joka oli 
aluksi samaa luokka kuin Starglfderissa, eli sen 
ympan huristeli hetkessä. Peliin -01i ku1tenk1n 
saatava jotain todellista l\Jlkittavaakin pelkän 
räiskilll)ä11 hsäks1. R}'llelmä kaupunkeia sirotelbin 
laajempaan koord1naatistoon, jonka tyhjät alueet 
täytettiin tietyn kaavan mukaan "maisemapal· 
keilla", kuten vuorijonotlla. kraatere1lla ja halkea
milla kuun pinnassa. 

Ideointi oll pelin hankalin osuus. Pienoismaa-

ilmaan ohs1 saatava mahdollisimman paljon pe· 
laajasta riippumatonta toimintaa todellisuusilluu
sion korostamiseksi. Erikoistehtävien määrän 
kasvaessa kymmeneen oli kuitenkin pakko pois
taa suuri joukko ideoita, kuten maanpinnalla liik
kuvat tankit suurempien kaupunkien sisällä ja 
håmähäkkimåiset robotit, Jotka lähetettiin nouk
kimaan kaupungin läheiswteen tipahtaneet rah
titynnyrft. Jäljellä jäivät kaupunkien välillä liiken
nö1vat rahtialukset, pinnalla lu1kertavat eliöt, vuo
rokaudenaikojen vaihtuminen, ukkosrnyrskyt ja 
muuta pientä. 

Pahimmat sotkut liittyvät kuJtenkin JU!ka1sem1-
seen. Hewson tuntui vierastavan ajatusta 3[)..pe
listä, ilmeisesti aiempien huonojen kokemusten 
vuoksi. L1säks1 yhtiö alkoi olla vakavissa tafou· 
dellisissa vaikeuksissa, mutta maksoi se sen
tään ensimmäisen osuuden ennakkoro)alteista. 
Tunnelman ollessa tasoa "rotat hylkäävät 
uppoavan laivan" luovuttun lopulta myös Amiga
vers1on tekemisesta kotimaisin voimin. Aavistus 
osui oikeaan. Hewson meni nurin 1a raunioille 
kohosi 2lst Century Entertainment. eli nimi 
vaihtui, mutta samat tyypit pyörivät edelleen 
taustalla. Ja kierojakin ovat, ~oska luistivat näin 
kätevästi rojaltien maksamisesta. 

ole uusia tehtäviä eikä tyylik
käästi muotoiltuja aluksia, ja 
maanalaiset holvitkin ovat 
karun tyhjiä. Olisi myös kan
nattanut lisätä pystynopeut
ta havainnollistava häkkyrä 
lentosimujen tyyliin. 

Selvimmäksi eroksi osoit
tautuu vihollisten käyttäyty
minen k1ikutettaessa rahtia 
kaupungista toiseen. Aluk
set tuntuvat oudon hitailta ja 
kömpelöiltä liikkeissään ja 
niiden hyökkäyskuviot tois
tavat samaa tylsää kaavaa. 
Tosin omakin alus tuntuu 
käänteissään siirappia kyn
tävältä pöntöltä, vaikka Am~ 
gan versio onkin selvästi 
kuusnelkkua sulavampi. Vi
hollisilla on myös ärsyttävä 
tapa syytää poikkeuksetta 
loputon rivi miinoja perään
sä, kun alkuperäisessä ky
seinen ylellisyys oli varattu 
vain suuremmille purkeille. 
Niinpä toiminta ei taitojen 
kasvaessakaan yllä elitemäi
sen hurjaan tappotahtiin, m~ 
kä oli alunperin ideana. 

Kyseessä siis on kuusne
losen peli Amigan kuorissa, 
mikä ei aivan täyttä vasti
netta rahoille anna. (Sitä 
paitsi en edes saa pelistä 
rojalteja, joten älkää sitä 
pelkän kannatuksen vuoksi 
ostako.) 
Jukka Tapanimäki 

Moonfall 
Testattu Amiga 
Grafiikka 80 
Äänet 66 
Pelattavuus 75 
Vetovoima 74 
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Lisää Heroquestia. 

Sankarimiehistö 
noitavainossa 

Heroquest: 
Return of the Witch Lord 
Amiga, ST, C64 
Gremlin, 
170,-
• Gremlin tempaisi saman 
tien markkinoille datalevyk· 
keen Heroquestiin, joten il
meisesti peli on saavuttanut 
jonkinlaista kannatusta. Ky
seessä on pelkistetty rooli
peli, jossa tyypillinen bar
baari-kääpiö-haltija-velho
poppoo viskataan sokketoi
hin mesoamaan sekä örk
keiä !ahtaamaan. Erikoisem
pa-a sen sijaan on yläviiston 
kuvakulman käyttö toiminta. 
seikkailujen tyyliin sekä nel
jän tyypin samanaikainen 
osallistuminen vuorosiirroin. 

Tyyliltään ROTWL on lähin· 
nä taktista taistelua, jossa 
ei to1mintaviidakolla hienos
tella. Eli etsitään salaovia ja 
aarteita, eikä paljon muuta. 
Laajennus lisää alkuperäi
sen pelin 11eljäänto1sta seik· 
kailuun kymmenen uutta, 
joissa mörköpopulan tiheys 
ja ilkeys on alusta lähtien ai
van eri luokkaa. Niinpä tal
lennuslevykkeellä olisikin 

syytä olla kunnon välineet 
hankkinut tiimi, sillä paljain 
käsin holveissa ei pitkälle 
pötkitä, kun kulkuväylän tuk
keena on tiheänä ryppäänä 
kaaosritareita, muumioita ja 
viikatemiehiä. 

Pelin yliyksinkertaisuus on 
mausta riippuen eh1 tai hait
ta, mutta ROTWL kannattaa 
ilman muuta hankkia, JOS 
HQ innosti ja sen sokkelot 
on ehditty jo moneen ker
taan koluta. 
Jukka Tapanimäki 

Heroquest: Return of 
the Witch Lord 
Testattu Amiga 

El TOIMI ILMAN 
ALKUPERÄISTÄ 
HEROQUESTIA! 

HaukanCappaJa 
ta~vaalla 
Mig-29M Super Fulcrum 
ST, Amiga, PC 
Domark, 
295,-
• Domark sukeltaa simu
laattoriosuuksista taistele
maan jo toisen kerran ja 
vieläpä lähes samalla ko
neella. Mig-29M on paran
nettu versio Neuvostoliiton 
(tai mikä se nyt nykyään on
kaan) ykköshävittäjästä. 

Etelä-Amerikassa on ta
pahtunut terroristien vallan
kaappaus, ja YK lähettää 
rauhanturvajoukkoja paikal
le. Ja sinä nähtävästi olet 
heidän ainoa lentäjänsä. Peli 
on lupaavasti varsin vapaa, 
sillä varsinaisia tehtäviä ei 
ole. Tarkoitus on muun 
muuassa katkaista huoltolin
jat, vallata lentokenttiä las
keutumalla niille ja Le Gran
de Finaleksi tehdä pääma· 
jasta niinkutsuttua "tuusan 
nuuskaa''. 

Terroristien varustus pis
tää miettimään Yhdysvaltain 
osuutta asioihin: aseistus 
on kun jenkkikamaa. Keino
tekoisten "terrosristi"·skena
rioiden asemasta olisi kivaa 
joskus pelata simua, joka 
lännen fasistinen kapitalis
tiaggressio uhkaisi Isänmaa
ta ja kommunistisen työva
enluokan Paratiisia. 

Kampanjamoodin lisäksi 
ainoa varsinainen uutuus on 
fraktaalimaisema eli tar
peeksi lähelle pyramidi-

.. 

Mig se siinä lentää? 

vuoria lennettäessä ne pilk
koutuvat pienemmiksi vuo
riksi. Muuten maisema on 
varsin spartalaista ja syytä
kin, sillä Mig ei ole maail-

Mig-29M Super 
Fulcrum 
Testattu Amiga 
Grafiikka 80 
Äänet 70 
Pelattavuus 80 
Vetovoima 80 

man nopeimmin ni!Jtua päi
vittävä ohjelma. Aänipuoli 
on aneemista. Mukana tulee 
manuaahn hsäki käyttökel
poinen kirja, jossa on rau
taisannos tietoa nykyaikai
sista sotilaskoneista. 

Domark on itsekin myön
tänyt, että Mig 11 on sormi
harjoittelua tulevaan Harrier
simuun, jossa sitten pääse
kin lentämään monen ko
neen voimin a la Lucas
film/Flight Of The lntruder. 

Mig-29:11ä ei ole mitään 
häpeämistä simufaattorilau
massa, mutta toisaalta ei 
se juuri mitään uuttakaan 
tarjoa. Vain as1anharrastajil
le. 
Nnirvi 

Mies ;a kliseinen ase 
Zone Warrior 
Amiga, ST 
Electronic Arts, 
295,-
• Nyt laadulla pröystäillyt 
Electronic Arts on tehnyt 
pahan, pahan topin. Mennyt 
JUikaisemaan pelin, joka on 
alakuloisen tylsää brittiros
kaa tyypillisimmillään. 

Säälittävän persoonaton, 
ylikokoista tykkiään roikotta
va hahmo poukkoilee loput
tomasti itseään toistavassa 
tasohyppelymaastossa, jos
ta ei edes löydy kunnon 
maalitaulUJa ikonein kasva
tettavalle ammusryöpylle, 
vain muutamia tyhmiä ja 

so 

vaarattomia otuksia, jotka 
nekin ovat yleensä ryppää· 
nä jossain nurkassa. Väistel
lään loputtomia ansoja, va
pautetaan onnettomia van
keja, jotka mieluummin jät
täisi hitaasti kitumaan, vaih
detaan aluetta sivu-, etu-Ja 
takasuunnassa loputtomista 
ovista sekä eks ytään type
rään sokkeloon. Ah, miten 
pyhää vihaa rintaonteloni 
sykkiikään näin onnettoman 
tekeleen kohdatessani. 

Grafiikka sentään on jo
tenkin siedettävää, paikoite~ 
Ien jopa kauniiksi kehutta
vaa, ja musiikkikin solahtaa 
korvakäytäviin ilman kipu-

Zone Warrior 
Testattu Amiga 
Grafiikka 77 
Äänet 75 
Pelattavuus 80 
Vetovoima 61 

reaktioita. Onpa ~@i~~ili~;~;~~~lmli pelissä Jopa ju- ~ 
keboxi, josta 
voi rtse nyppåis
tä mieleisensä 
lurinat. 

Pelissä olisi 
ihan mukiinme
neviäkin ideoita, 
kuten liukumi
nen kattoriukuja 
pitkin, mutta jo- '--~-----='----'-----""--"" 
tenkin koko eepos tuntuu 
keskentekoiselta, aivan kuin 
siihen olisi ohjelmoitu toimi
va runko ja sitten kyllästytty 
koko projektiin. Enkä yhtään 
ihmettele. 
Jukka Tapanimäki 

Zone Warrior 
- menneisyyden haamu. 
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O@OOGURU 
PELIGURU, C=lehti, PL 64, 00381 HELSINKI 

Batman - The Movie (C64) 
Menetettyäsi vi1me1senkin elämänrippeesi kakkostasos
sa, älä kelaakaan nauhaa alkuun niin kuin kone pyytää, 
vaan varmista, että PLAY-nappula on pohjassa ia paina 
tulitusnäppäintä. Nyt peli lataa viidennen tason. Siellä 
mene vasemmanpuoleisia kerroksia pitkin suoraan ylös
päin, siten että olet aloituspisteessä suoraan ylhäältä 
päin katsottuna. Yläpuolellasi on muuri. Heitä köysi yl
häälle muuriin ja kiipeä ylös. Olet yht'äkkiä muurin sisäs· 
sä 1a kuolet, mutta yläpaneeliin ilmestyy lukemattomia 
vihreitä Batman-merkkejä. Sinulla on nyt loppumattomat 
elämät. Vielä pieni vinkki: kaikki reitit vievät Jokerin luok· 
se. 
Mikko Tuomela, Helsinki 

Kaikki 
tiet 
vievät 
Jokerin 
luokse. 

~e ofthe 
Beholder 
(Amiga) 

Monet ovet ovatkin vain hui
jausta, sillä ne pystyy kiertä
mään vain hieman kauem
paa kulkemalla. Ennen oven 
avaamista kannattaa yleen
sä tallettaa tilanne, sillä jos 
ovi osoittautuukin oikotieksi, 
voit ladata tilanteen. Toisen 
tai kolmannen tason lopus
sa on huone, ionka läheltä 
löytyy gemejä. Nämä gemit 
pitää asettaa silmiin, 1oita 
on seinissä. Ongelmaa han
kaloittavat nakymättömät 
teleportit. joten tarkkaile 
missä teleporttaudut ja ole 
kärsivällinen! 

Tasossa, jossa on paljon 
hämähäkke1ä (luultavasti ta
so 4), on paljon epäjumal
ten kuvia seinillä. Vääntele 
niiden kädet alas ja vedä 
vielä yhdestä ketjusta, niin 
kuopat sulkeutuvat yhdestä 
käytävästä. Tämän kåytä-

· Niksinurkka 
Test Drive 2 -
The Duel (Amiga) 
Pääset suoraan radan lop
puun kun kirjoitat GAS. Tä
mä toirnii vain silloin tällöin, 
ja silloinkin vasta kun pistät 
vaihteen päälle. 
Veli-Matti Puurunen, 
Kuukasjärvi 

Maniac Mansion 
(C64, Amiga) 
Kun tulet ovelle, iossa e1 
ole kädensijaa, tee näin: 
kävele rappusten alapaäs· 
sä olevalle oikeanpuoleisel
le patsaalle, 1a työnnä sitä. 
Hop, ovi aukeaa! 
Oskari Kääriäinen, 
Hollola 

IK+ (Amiga) 
Kun vastustaja lyö sinut 
maahan, paina pohjaan vä
lilyönti ja tulitusnappula. 
Nyt vastustaja ei enää osu 
sinuun. 
Miikka Pakkanen, Lahti 

RoboCop (Amiga) 
Paina heti pelin alkaessa 
returnia ja k1qoita BEST 
KEPT SECRET, etkä ener
giasi kulu enåä lainkaan. 
Miikka Pakkanen, Lahti 

Test Drive 1 (C64) 
Kun peli alkaa, paina näp
päimistöstä yhtäaik<ia poh
jaan näppäimet V ja D. Nyt 
sinulla on koko ajan näky-
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vissä vaihteet ja saat vielä 
nopeusm1ttarin ylhäalle tut
kanpaljastimen viereen. 
Mikko Tuomela, Helsinki 

Dynamite Dux (Amiga) 
Alkuruudun aikana kirjoita 
CHEAT ja painele nappuloi· 
ta 1 - 6 edetäksesi tasoja. 
Kaita myös sanaa NUDE. 
Tomi Koponen, 
Äänekoski 

Days Of Thunder 
(Amiga) 
Paina pause päälle nappu
lasta P, ja kir1oita COMEF
LYWITHME. 
Tomi Koponen, 
Äänekoski 

Toki (Amiga) 
K1r101ta .KILLER ja voit s1ir· 
tyä seuraaville tasoille funk
tionäppäimillä Fl - F8. 
Iomi Koponen, 
Aänekoski 

Viking Child (Amiga) 
Taso Koodi 
1 lmagitec 
2 Jo1osm 
3 Gustavus 
4 Nin1adl 
Janne Lintala, Vaasa 

APB (Amiga) 
K1rioita tulosl1stalle ALF, niin 
saat loppumattomat elä· 
mät. 
Janne Lintala, Vaasa 

Horror Zombies from 
the Crypt (Amiga) 
Taso Koodi 
2 Wolfman 
3 Hammer 
4 Lugosi 
5 Nosleratu 
6 Garlic 

Kirjoita koodin paikalle 
BOGEYEATER, niin saat 
loppumattomat elämät. 
Janne Lintala, Vaasa 

Cloud Kingdoms 
(Amiga) 
Liekkien päällä hyppiminen 
e1 aiheuta nopeaa kuole
maa. 
Kimmo Simola, Helsinki 

Kid Gloves (Amiga) 
Paina BACKSPACE.a Egyp
tin ensimmäisessä tasos· 
sa, niin saat loppumatto
mat elämät. Temppu ei toi
mi aivan joka kerta. 
Kimmo Simola, Helsinki 

ATF 11 (Amiga) 
Ota musökki mukaan peliin, 
niin viholliset eivät ammus
kele enää ohjuksia. 
Kimmo Simola, Helsinki 

Rainbow lslands 
(Amiga) 
Kirjoita sateenkaaren välk· 
kyessä LBSJRLJLI, niin 
saat lopputasoihin jotain k~ 
vaa. 
Kimmo Simola, Helsinki 

Pahan näköisiä, mutta ulkonäkö ei kerro kaikkea. 

vän toisessa päässä on 
muuten yksi niistä em. hui
iausov1sta. 

Viitostasossa saat tehtä· 
vakses1 pelastaa kaäp101den 
prinssin Keirgarin, joka Xa
natharin kätyrit ovat vangin
neet. Saat samalla hohta
van esineen. Mene se mu· 
kanasi takaisin edelliseen 
tasoon ja käytä sita kum
malliseen porttiin. Port<iita 
alempana on pari avainta, 
jotka kannattaa ottaa mu
kaan. Tässä tasossa on 
myös paljon salakäytäviä 
(seinissä on niiden kohdalla 
riimuja). 

Ruudussa, jossa on pal
jon Displacer Beastejä, tulet 

Karate Kid 11 (Amiga) 
Seuraavaan kenttään pää
set painamalla nappulaa P. 
Janne Lintala, Vaasa 

Ghouls'n Ghosts 
(Amiga) 
Kirjoita tuloslistalle nimek· 
sesi WIGAN RLFC. Tämän 
jälkeen saat haarniskan 
rnenetettyäsi sen takaisin 
painamalla kirjainta A. Kir
jaimella S pääset tason lå· 
pi. 
Janne Lintala, Vaasa 

Shinobi (Amiga) 
Laita pause päälle ja kirjo~ 
ta LARSXVlll, niin saat lop
pumattomat krediitit. 
Janne Lintala, Vaasa 

Gremlins 11 (Amiga} 
Kirjoita tuloslistalle nimek
sesi SINATRA, niin saat lop
pumattomat elämät. 
Janne Lintala, Vaasa 

After the War (Amiga) 
Toisen kentän koodi on 
101069. Ykköskentässä 
saat loppumattomat elä
mät, kun painat yhtäaikaa 
pohjaan ALT, 8, 1. Toisessa 
kentässä sama temppu on-
111stuu näppä1nyhdistelmällä 
ALT, M, l. 
Janne Lintala, Vaasa 

kohtaan, jossa peli sanoo 
sinun tarvitsevan enkois
ava1men (You need a spe
c1al key). Tarvitset punaisia 
k1v1ä, 1oita löytyy vahän mat
kan päästä (varo päätäsi). 
Kun tulet paikkaan, jossa 
p~li ilmoittaa "Your fate lies 
in the stars", sinun p1täa 
saada kaikki seinillä olevat 
tähdet samalle seinälle. Tä
mä tapahtuu painelemalla 
nappeja. 

Hirviökohtaisia vinkkejä: 
Displacer Beast: Aika 

helppoja tappaa, mutta niitä 
tulee yleensä paljon kerral
la. Ei kannata tuhlata loitsu· 
ja. 

Heli Hound: Eivät kovin 
pahoja vastustajia. Suositte
len heittoaseita, loitsuja ei 
kannata tuhlata. 

Drider: Aika pahoja v1ho~ 
lisia. Samalla hyödyllisiä, si~ 
lä niiltä saa keihäita. Varo 
pitkiä käytäviä! Suosittelen, 
että kåytåt ensin heitto
aseet ja jos ne loppuvat, 
turvaudu kylmään 
teräks.een ja Joitsuihin. 

Rust Monster: Käytä heit
toaseita. 

Hämähäkit: Varo myrky
tystä! Yleensä ne eivät tule 
pois pesästään. 

M1nd Flayer: Varo pitkiä 
käytäviä! Loitsuilla ei taida 
olla mitään vaikutusta. Pyöri 
huoneessa ja hutki! 

Xorn: Aika hitaita. Varo 
joutumasta piiritykseen! Hut· 
ki, he1ttele 1a salama tekee 
selvää. 

Xanathar: Lopun hirviö, JO· 
ka ei sitä titteliä ansaitse. 
Varo lortsu1a. älakä mene 
pitkiin käytäviin. Todella no
pea hirviö, joten hutki ja 
pyöri huoneissa. 
Petri Häkkinen, Kiviranta 

Tällä kertaa PeliGurun pe
lipalkinto hyökkää Petri 
Häkkiselle Kivirantaan 
erinomaisten Eye of the 
Beholder -vinkkien johdos
ta. Palkintoja voi tavoitelta 
vastaisuudessakin osoit
tee.sta: 
PeliGuru 
C=lehti 
PL 64 
00381 Helsinki 

SI 
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OSSI MÄNTYLAHTI 

Omac demo- cänne! 
• Paljon toivottu ja suorastaan vaadittu 
demopalsta pyörähtää käyntiin esittelemällä 
muutamia uusimpia yleisesti liikkeellä olevia 
taidonnäytteitä. Tarkoituksena on 
kuitenkin jo ensi lehdessä päästä 
tutustumaan lukijoiden omiin demoihin. 
Demopalstan kinuamisesta päätellen lukijoiden joukossa on tuhansittain kuuluisia de
mojen vääntäjiä. Jotta pääsisimme esittelemään näitä ihmetöitä tarvitsemme joko kuus
nepan tai Amigan levykkeen tänne toimitukseen osoitteella C=lehti, Demopalsta, PL 
64, 00381 Helsinki. Luvassa on vähintään mainetta ja kunniaa. Kuvausta varten de
moissa tulisi olla pysäytysmahdollisuus. 

NIGHTBREED CD II -MUSIIKKILEVYKE 

Ensimmäinen reaktio tämän musiikkilevykkeen käynnistäjässä on hämmästys. Kaikista 
normaaleista musiikk1disketeistä poiketen tässä valitaan kappaleet joystickin avulla. Kun 
tästä koettelemuksesta selvisin, pääsin nauttimaan upeasta blues-musiikista. 

DIGITAL 
INVATION 
Anarcy 
Brittiläisen Anarcyn uusi 
demo alkaa epäilyttävällä 
lupauksella: demon luva
taan kestävän kokonaiset 
26 minuuttia. Positiivisen 
ensivaikutelman antavat 
kauniit fontit saavat sydä
men läpättämään. Kuvakul
ma muuttuu ja ruutuun il
mestyy "suurin ikinä tehty 
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siniskrolli", jota pystyi jopa 
lukemaan. 

Demossa on kolme eri 
taustamusiikkikappaletta 
ja muutama kaunis tausta
grafiikkakuva. Blitteristä re
vrtään kaikki irti pallukkaob
jekteilla ynnä muilla. 

Anarcyn tunnusmerkkinä 
on tunnetusti uusien ideo~ 
den keksiminen (tai ainakin 
vanhojen parantaminen). 
Tässä demossa porukka 
on kehittänyt aivan uuden 
vektonrutiinin. Rutiinin avul
la luotavia vektoreita he rt· 
se kutsuvat "kumivektro
reiksi". Näitä voidaan nor-

maalien vek
toritemppujen 
lisäksi animo~ 
da muuttu
maan vaikka
pa smikäyrä
m u o d os s a, 
kuten demos
sa esitellään
kin. 

Demon lu
vattu kestoai
ka, 26 minuuttia, on totta. 
Ikävä kyllä siitä 15 minuut
tia on asiaa Ja loput ter
veisiä ynnä muuta rajua. 
Anarcy rtse väittää uljasta 
dernoaan vain introksi ja lu
paa tuottaa tulevaisuudes
sa The Ultimate Demon. 
Jääkäämme innolla odotta
maan sitä. 

JOYRIDE 
Phenomena 
Ilmiömäinen Phenomena vie 
porukkamme pienelle huvi
ajelulle demossaan Joyride. 
Ajelua kestää vartin verran 
ja matkalla näemme muun 
muassa uuden vektoriennä
tyksen, vektorikuviot, jotka 
eivät ruudun rajoja tunnus-

NUMERIC 
MUSIIKKILEVYKE 
Profery 

ta, vaan kieppuvat myös 
sen ulkopuolella. Muutenkin 
demo on merkittävä, tutus
tumme nimittäin myös ryh
män uuteen jäseneen Mant
ronixiin. 

Varsin tuntemattoman ranskalaisen Proferyn julkaisema 
musiikkidisketti Numeric pitää sisällään nk. teknomusiik
kia. Disketin ensimmäinen 
kappale ansaitsee kiistä
mättömän kiitokset. Myös 
tyylikäs taustagrafiikka 
ansaitsee huomiota. 

TOXIC 
WASTE-
MUSIIKKI
LEVYKE 
Mirage 
Funk-muslikin ihailijat pääse
vät nauttimaan tämän mu
siikkidisketin anneista tunke
malla sen DFO:n ja buuttaa
malla koneen. Musiikki on 
hyvälaatuista ja toistuu puh
taasti. Erityisesti kappale ln
dia Special oli kivan kuuloi
nen. 

VISTA 
lmagen 
Tässä demossa, tai oi· 
keammin pienessä introssa 
suomalaiset esrttelevät re
aaliaikaisesti laskettua, pyö
rivää fraktaallvuonstoa pie
nen laatikon sisällä. Errty~ 
sen huomattavaksi Vistan 
tekee sen alalaidassa erit
täin pehmeästi vierivä teks
ti, josta saa jopa selvää. 
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PALKINNOT 
AKOON 

C=lehdes.5ii 3/ 91 oli kilpailun ai
heena sanaruudukko.johon toi
mi tus ol i mielestiiiiu pii louanut 
'27 pe li1a lon 11ime1. Vas1auksia 
saapui 236 kpl, ja parhaimmil
laan lukUat olivat löytäneet.jopa 
35 pclitaloa, osan tosin kahteen 
ke n aan. 

Niinpi"i päå1irnrne arpoa pekjä 
kaikkie n vastanne iden kesken. 
Arvan suosikit oliva t: 

Sami 1-le ikkib, kilo 
Janne Hyvärinen, Leppiikaarre 
Tepe H autamäki, H e lsinki 
T uula Pääkkönen.Joensuu 
Vesa Haapane n , Kokemäki 

C=lehdessä 4/ 91 kvsclimme 
mie lipi1e i1 iinne C=lcl1den uu

•:::11~ clesta ulkoasust.a _ja uuctistu11ccs
t.a sisäl löstä . Vasta uksia saapui 
myös tiihiin kyselyyn runsaasti 
(430 kpl), ja yleinen 111 icl ipicle 
o li, euii ole mme o nniswnee1 se
kä ulkoasun että sisål lön suh
teen. Frittiiin suuri kiitos kaikille 
vastanneillc, kehitiimme le hteä 
edelleen antamienn e ;in·okkai
den m iclip it.e iuenne pol~jalla . 

Arvoimme kaikkie n \'as1an ne i
den keske n lupaamamme pal
kinnotja onni suosi seuraavia: 

1. palkin10 Amig<m 3,5 tuuman 
levyaserna: 
Sami Nygren , Lapinla hti 
2. palkinto Am igan 5 12 k1:n lisä
nn1 ist i: 

.Jere Sanisalo, Mikkeli 
3.-10. palki1110 peli Amigalle 1a i 
Ui4:11e: 

.l>'rki Kaunulainen, Rautarnara 
Toni Törmii11e 11 , Ruh1inansalmi 
Ton i Ca\'e n , Humppila 
!'viikko Tuomela, Helsinki 
Rami Hippos, Turku 
Satu Vall in. Siikylä 
IVl'arko Kuisma, T uupovaara 
Sampo Ylivainio,.Jocnsuu 
Vil le Käyh kö, Siuntio 
.Joni Osmosalo, Turku 

Tämän pelin omistajaksi pääsee marraskuun aikana yksitoista 
Terminator-kilpailuun vastanneista. 

Terminator 2 TM -kilpailuun saa
pui vastauksia 349 kpl. O ikeat 
vastaukset o livat 
1. Kuka ohjasi Terminator '2 -do
kuvan~ Vastaus: B eli James Ca
mcron 
2. Eloku\",in tekeminen maksoi? 
Vastaus: C eli 100 mi!joonaa dol
lar ia 
3. Mist:i muusta Arnold-e loku
vasta Ocean on tehnyt pelin? 
\las1aus: B eli Total Recall. 

C-=leh1i arpoi oikein \",1Stan nci
de 11 kesken 11 Terminatorni-pe
liä sekä ensimmäiselle k;\1cen 
osuneen kortin fäheu~j:illc lähe
liimmC' myös Tcrminator-kootta
van. 

r\r paonni suosi tiissii kilpailus
sa: 

Antli Pöllä,.Järvenp;"1~1 
(koouava + peli) 
ja scuram·ille LO:lle peli: 
.Jorma Kunelius, Kangaskylä 
Ylarkus iVl~ikelå, Kangasala 
Amti Vainio la, .Jåms~i 
.Juha Kcuunen . .Joensuu 
Ari Ren tola, lestijiirvi 
r\ki .Jårvine n, Espoo 
Harri Blom. Ka11kaanpfoi 
iVlatLi Ke nutla. Kempele 
Tuomas Kallio. Hyvinkää 
\farko Soini. Kcurnu 

C=lchti onnittelee \'Oillancita 
ja kiiuiiii kaikkia kilpai luihin 
osall istuneita. 

Voitot liihetetiiän voiu;~ji llc 
posLitsc marraskuun aikana. 
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omm ll~TA T 
Amiaa TOP 10 4 Lasi Ninja 3 System 3 

5 AD&D: Eye Of Beholder SSI 
6 Secret Of Monkey lsland Lucasfilm 

Triosoft 7 AD&D: Deathknights Of Krynn SSI 
1 Silent Sevice 11 Microprose 8 F-15 Strike Eagle 11 Microprose 
2 Thunderhawk Core 9 Rodland Sales Curve 
3 F-15 Strike Eagle 11 Microprose 10 Thunderhawk Core 
4 HeroQuest Gremlin 
5 AD&D: Deathknights Of Krynn SSI Triosoft 
6 Teenage Mutant Hero Turtles lmageworks 1 Darkman Ocean 
7 AD&D: Eye Of The Beholder SSI 2 HeroQuest Gremlin 
8 Rise 01 The Dragan Dynamix 3 Manchester United Europe Krisalis 
9 Virtual Reality 1 Domark 4 Rainbow Collection Ocean 
10 AD&D: Secret Of The Silver Blades SSI 5 North & South lnfogrames 

Toptronics C64 TOP 5 1 Midwinter 11 Rainbird 
2 Flight Of The lntruder Mirrorsoft 

Toptronics 3 Last Ninja 111 System-3 
4 Cruise For A Corpse U.S. Go!d 1 Darkman Ocean 
5 Silent Service 11 Microprose 2 HeroQuest Gremlin 
6 Rise Of The Dragan Dynamix 3 Manchester United Europe Krisalis 
7 Thunderhawk Core 4 Rainbow Collection Ocean 
8 Rainbow Collection Ocean 5 James Bond Collection Domark 
9 Manchester United Europe Krisalis 

Sanura 10 Magic Pockets Renegade 
1 Rodland Sales Curve 

Sanura 2 Speedball 2 lmageworks 
1 Flight 01 The lntruder Spectrum 3 Teenage Mutant HT lmageworks 

Holobyte 4 Rainbow Collection Ocean 
2 Silent Service 11 Microprose 5 Gazza 11 Soccer Entertainment 
3 Rise Of The Dragan Dynamix International 

TEE PARAS 
GURUll 
YlllKKI 
N11 kailW Amiga.n käyttåjät osallistumaan C=lchden kilpailuun. Aiheena on C urnn vin
kit,joLka \'Oi\·al olla Amigan o ltjelmie n käyuåmiscstä (Dcluxe Paint p n .), Amigan kyt
kemisestä tai Amigan käyuöjä1:jestelmästä,ja ni issä voi o lla muutaman r ivin ol~jelma, 
ruud ulta napattu ku\'a tai pieni kyLkemäkaavio. Pelivinkeillä ei voi osallistua tähän kil
pailuun. 

Paras Guru palkitaan 500 markalla ja kaikkia kilpailuun osallistuvia vinkkejä voidaan 
käyuiiäjatkossa C=lehden Gurun 1•inki1-sirnilla,jollo in niistä maksetaanjulkaisupalkkio 
vinkin käyttökelpoisuuden, pituuden ja kekseliä isyyd e n perustecll<1. 

Vinkit rni lähettää A4-pape1·illa,jos ne O\<tl Iyhyilä tai Amigan/ PC:n levyll:i,jos ne ovat 
pitkiä tai jos niihin liittyy lyhyt ohjelma. Vinkkien mlee olla wimiluksessa jo1ilukuu11 
loppuun mennessä. Parns Guru ja mahdo llisesti muita h)"~ä vinkkejä julkaistaan vuoden 
l992 ensimmäisessä numerossa (C=l / 92) . Vinkit lähetetään osoitteella : 

C=lehti ~ ~ ~\ 
~:~:~::;"'c""' ~O'o ~~~ 
--~~~----------

~=lehti 5/91 

~~~~~T~fua).a Eskoensio Pipatti 
Toimituspäållikkö Tuija Linden 
Toimitussihteeri Sari Alho 
Toimittaja Pasi Andrejeff 
Pelitoim1ttaja Niko Nirvi 
Taitto ja piirrokset Pentti Nuortimo 
Vakituiset avustajat 
Kai Becker, Jukka Marin, Tomi Marin, 

Pekka Pessi. Jouni Smed, Jukka Tapanimäki, 
Petri Teittinen.Juha Tuominen, Juhani Velwiläinen 

Toimituksen osoite 
C=lehti 
PL 64 
00381 Helsinki 
puh. (90) 120 5911 

ILMOITUKSET 
C=lehti 
llmoitusosasto 
PL 64 
00381 Helsinki 
puh. 190) 120 5911 

Myyntijohtaja Esa Sairio 
Myyntipäällikkö Jussi Kiilamo 
Myyntipäällikkö Tapani Mäkelä 
Myyntipäällikkö Helena Viljanen 
llmoitussihteeri Stina Eklund 

TEKSTISISÄL TÖ 
C=lehti on riippumaton Commodore-tietokoneen käyttäjän 
erikoislehti. Lehti julkaisee sitoumuksetta kirjoituksia, 
kuvia ja tietokoneohjelmia edustamaltaan aihealueelta ja 
maksaa kirjoituspalkkion yksityishenkilöiden laatimista 
artikkeleista, jotka eivät l11ty yritysten tiedotustoimintaan. 
Emme vastaa tilaamatta lähetetystä aineistosta emmekä 
palauta artikkeleita emmekä ohjelmia ellei niiden mukana 
seuraa riittävillä postimerkeillä 1a osoitteella varustettua 
kirjekuorta. Julkaistavaksi tarkoitettu aineisto tulee 
lähettää edellä olevaan toimituksen osoitteeseen. 
Julkaisemamme artikkelit ja ohjelmat on tarkastettu 
huolella. Emme kuitenkaan voi taata niiden virheettömyyttä 
emmekä vastaa mahdollisten virheiden aiheuttamista 
vahingoista. 

TILAUSHINNAT 
Jatkuva säästötilaus: 12 kk 153 mk 
Jatkuva säästötilaus 
MikroBITIN tilaajille: 12 kk 113 mk 
Määräaikaistilaus: 12 kk 162 mk 

C=lehti toimitetaan kaikkiin pohjoismaihin ilman 
postituslisää, muihin maihin l1intatiedot saa 
tilaajapalvelustamme puh. (90) 120 670. 
C=lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, vuonna 1991 
helmi., huhti·, kesä-, syys., marras- ja 
joulukuun puolivälissä. 
Säästötilaus on tilaamistapa, jossa tilaus jatkuu ilman 
eri uudistusta kunnes tilaaja irtisanoo tilauksensa tai 
muuttaa sen määräaikaiseksi. Seuraavat jaksot tilaaja saa 
kulloinkin voimassa olevaan säästötilaushintaan, joka on 
aina edullisempi kuin vastaavan pituinen määräaikaistilaus. 
Erikoislehdet Asiakasrekisteriä voidaan käyttää ja 
luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin. 

LEHDEN MYYNTI 
Markkinointipäällikkö Heikki Nurmela 
puh. (90) 120 5911 

ASIAKAS PALVELU 
Erikoislehdet Oy, Asiakaspalvelu, PL 35, 01771 Vantaa 
Tilaukset puh. 190) 878 4922 
Tilausten irtisanomiset 190) 878 4544 (automaattinen 
vastauspalvelu, varaa esille asiakasnumerosi 
osoitelipukkeesta tai laskun kuittiosasta) 
Muut asiat 190) 120 670 (osoitteenmuutokset ym.) 
Osoitteenmuutokset ja tilausten irtisanomiset tulevat 
voimaan viimeistään yhden ilmestysmiskerran jälkeen 
ilmoituksen saapumisesta. 

KUSTANTAJA 
Erikoislehdet Oy 
Postiosoite: PL 64. 00381 Helsinki 
Katuosoite: Kornetintie 8, 00380 Helsinki 
Puhelin: (90) 120 5911 
Painopaikka: Sanomapaino Vantaa 1991 
COMMODORE on Commodore Electronics Ltd:n 
tavaramerkki 
C=lehti on Commodore Electronics Ltd:stä sekä 
taloudellisesti että toiminnallisesti riippumaton julkaisu. 

ISSN 0783-8921 
Viides vuosikerta. 

~ERIKOISLEHDET OY 
;iiiiT E C N 0 PRESS 

55 



.lällaanmyy/äl· Clly S11.t11s, 
E.rpart Hämaanhal.t.tt ln/11 
K11navalf1t Musta Porsst 
Su11malalnan Kllfa.tauppa, 

Huppulanlla 3~ 20320 Tur.tu Ta.tn/sal /a muu/ 
(D21) 5./6 66~ Fa.r.· (!121) 5./6 777 aslanlunl/jalli.t.teel 


